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വിഷയവവരം 

ക ഗ് 
1: പറാ, ഗ് 

ചി; [ ്ി ത് ക്ട. ഷ് 

ച ടവൃത്തി ഗ് 
൨ എീദന്ഥരയുടടെ തന്ത്രം റ് 

ി “൩. ഴ് യുവാന് ച്വാങ്ങ് വിടപാഞ്ങന്നു റ 

ര ര' മയന്െറ മായാസഭ റ് 

് ' ൫ കചകറം . പ് ടട 

൬൬ റ ലി ത ലു ൨ ൭ 

ന് [പ 
ന വവ യ ി ത 
് റ പ്പി ഒരു കത്ത് ൭൨ 

. ദ്വ ൧ ക്കളുടെ പരാഗാധാനം 
ലല. ഴ് ച? 

 ൭൨ഡെമാപ്പ് പടു 
൧൩൭ ഭാഷയുമട വികാസം. 

0 ലക്ഷ്മൂണസ്മ്രണ [ഗ് 
ന 

൭) ൫ 

വ്വ 0 

൧ര: സാന്ധ്യതാരുഃ ച് എ ൮ ൭ 

[1 :: ഴ് കത്രപ്പയവും ജീവിതവും 
റി റ് 

ന ൫ റ് ൧൬ തോന്നയ്യ,, ല് കണ്ട കോ ത... ഹേ 
ത്ത അഹിംസ വട്ട നാട്ടില് പള ൧ ൧൩ 

൧൮ ധനവും സുഖവും റ്റ് ന ൧൧൭ 
റി നന് തഃ മാതൃകാപുരുഷ൯ . ൧൨൪൭: 
4൨൦ തം പി 

൨൧ ങകാനഗ്രം ഹ് യ 
൭൨൨. (റേഡിയവും മാഡംക്ലൂറിയു; ി ൧൭൨ 

൨൩ അന്നുരത്രി വം 

98415 



൪൭... 

ന 
മിടു 



കശോരളപാഠാവ്ല। 

മ വാം ക്: 

കര്ഷകവൃത്തി 
ജലദോഷം മുതലായ നിസ്സ്രാരരോഗങ്ങഠംക്കു വൈദ്യ) 

ന്മാരുടെ സഹായം ക്രടാതെ നാം തന്നെ ചികിത്സ 

ചെയ്യാവള്ള തുപോലെ കൃഷിയെ ബാധിയ്യയന്ന പല ന്യൂന 
തകളും വിദേശങ്ങളില് കൃഷാക്കാര്തന്നെ കണ്ടുപിടി 

യ്യും അവയെ പരഹരിയ്ക്കയും ല്െെയ്യാവണ്ടു'. ഇങ്ങ 
നെയുള്ള കായ്യങ്ങളില് ഗവഞങബ്ചൈന്വസ്ഥാപനങ്ങളേയും 

അവയുടെ ഉദ്ദേഗസ്ഥന്മാരേയും മാത്രം ആശ്രയിച്ചി 
രുന്നാല് സാമാനയ,മായി! തൃഫ്ലികരമായ ഫലമുണ്ടാകയി 
ല്ലെന്നുള്ളതു” ഈ നാട്ടിലെ മാത്രമല്ല, മറ൨ നാടുകള് 

ലേയും അനുഭവമാണ്. ഗവണെ൯വസ്ഥാപനങ്ങ 

ളുടെ ശ്രദ്ധ സകലകൃഷിക്കാരുടടെയും സക ലകാത്യങ്ങ 
ലും പത്വയുകയെന്നുള്ള തര് ഒരിക്കലും ശക്യമല്ല. നപി। 

നങ്ങളും പ്രധാനങ്ങളു മായ ഗവേഷണങ്ങഠം നട ത്തുകയും 
കൂ ഗവേഷണങ്ങളില് നിന്നു ലഭിയ്യുകന്ന പ്രായോഗിക 

വിജ്ഞാനത്തെ സാമാസ്പ്യമായി ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യു 
ന്നതിനു മാത്രമേ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങറഠാക്കു കൃഷിവ!ഷ 

യ ത്ത൪% സാധിക്കയുള്ളൂ. ഉപദേശങ്ങളെ പ്രയോഗത്തില് 
൭ രുത്തുകയെന്നുള്ള തൂ ൮ ഷിക്കാര് സ്വപ്പയ ത്നംകൊണ്ടു 

 സാധക്കേണ്ട കായ്ത്രമം കുന്നു. 



് 
] 

കൃഷിശാസ്രുസ്വഭ്ധാന്തങ്ങളെ പ്രയോഗത്തില് വരു 
ത്തവാനായി ചില ദേശങ്ങളില് കൃഷിക്കാർ സംഘങ്ങറം 
സ്ഥാപിച്ചിട്ടണ്ട്. ഈ  സഘ്ഖങ്ങളാല് നിയോഗിക്ക 
പ്പെടുന്ന വ/ദഗ ഭദ്ന്മാര് കൃഷിസംബന്ധമായി കൃഷിക്കാര് 
തങ്ങളുടെ ന്ലങ്ങളുല് എന്തെല്ലാം പരിക്ഷകറം എങ്ങ 

നെയെല്ലാം ചെയ്യണമെന്നുപദേശിയ്യചഛകയും ഈ പരി 

ക്ഷകറഠം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ട യന്ത്രങ്ങളും രാസപദാ 

ത്ഥങ്ങളും സാഭരിപ്പ കൊടുക്കയും ചെയ്യുന്നു. സുകരങ്ങ 

ളായ പരീക്ഷകളെല്ലാം കൃഷിക്കാര തന്നെ നടത്തുന്നു. 
ആ പരക്ഷകളുടെ ഫചമനുസരിച്ച” അവര് കൃഷിക്കാ 

യ്യങ്ങഠം നയിക്കയും ചെയ്യുന്നു. 

ഒരേതരം കൃഷിക്കാര് ചേന്൯് ഓരോ സംഘമുണ്ടാ 

ക്കുക ആയിരക്കും ഈ കായ്യയത്തില് നല്ലതു”. പലതരം 

കൃഷിക്കാർ ചേന്ന്' ഒരു സംഘ്മുണ്ടാക്കിയാല് ത്ത 

സംഘം പല കായ്യങ്ങളില് പലവഴിക്ക് ആകര്ഷിക്ക 

്പെട്ടിട്ട് ഒരു കായ്യ്യവും തൃഹ്ലികരമായി ചെയ്തില്ലെന്നു 

വരാം. ഉ.ദാഹരണമായിട്ടു , ഇന നാട്ടില് പുഞ്ചക്ട്ടഷ। 

ക്കാക്ക് ചില പ്രത്യേക താല്ലയ്യങ്ങളും പ്രത്യേക പം 

ങ്ങളുമുണ്ടു്. പൃഞ്ചകൂടഷിക്കാരില് മിക്കചരും വലിയ് 

തോതില് കൃഷി ചെയ്യുന്നവരും അളുസ്തവദ്യരും ആണെ . 

ഇവക്കു ഒരു പ്രുത്യേക സംഘം ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

ഇവരുടെ സംഘത്തില് റബ്ബര് കൃഷിക്കാര മുതലായ മറമയ 

കുചഠിക്കാരേയും ചേത്താല് താല്പത്യഭിന്നതനിമിത്തം ഒരു 

കറത്യവും നടക്കാതെ വന്നേക്കാം. കൃഷിപരിഷ്ടരരണത്തെ 

മാത്രറ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്നതു്. ജ്ടണ 

ലി 
പ 
ന 



മി 

നിവാരണം മുതലായ കായ്യ്യങ്ങളില് പലതരം കൃഷികഠം 

ചെയ്യുന്ന കൃഷിക്കാർ ഒരു സംഘമായി ചേരുന്നതു കായ്യ 

ക്ഷമമല്ലെന്നു ഞാന് പറയുന്നില്ല. പരല ദേശങ്ങളിലും 
കൃഷിപരിഷ്ട്രാരങ്ങം നടപ്പില് വരാത്തതു ചെറിയ 

തോതില് കൃഷിചെയുന്നവരുടെ ബഘഹല്യവം വലിയ 

തോതില് കൃഷിചെയ്യുന്നവരുടെ അഭാവവും മുലമാണു്. 

ചെറ്വയ തോതില് കൃഷിചെയ്യുന്നവക്ക്” നിര്ദ്ധനത്വം 
കൊണ്ടു പരഷ്യാരങ്ങള്ം ൭ ടപ്പില് വരുത്തുവാന് സാധി 
ക്കാതെ വരും. എന്നുമാത്രമല്ല ചെറിയ കൃഷിക്കാര് 

കൃഷിപര!ഷ് കാരങ്ങളു ടെ ആവശ്യകതയെ മനസ്സിലാക്കു 

ന്നതിനു വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള വരുമല്പായിരുക്കും. 

ഇതിനു് ഉദാഹരണങ്ങഠം നമ്മുടെ നാട്ടില്ത്തന്നെയണ്ടു . 
നമ്മുടെറബ്ബര് കൃഷിക്കാരും തേയിലക്ടഷിക്കാരും വിദഗ് ദ്ര 
ന്മാരുടെ നി൪ദ്ദേശമനുസരിച്ച് എന്തെല്ലാം പരിഷ് കാര 
ജം നടപ്പില് വരുത്തൂ നനു. ഇവരെല്ലാം വലിയ തോതില് 
കൃഷിചെയ്യുന്ന ധന്വാന്മാരും വിദഗ് നിര്ദ്ദേശങ്ങളുടെ 
അത്ഥം ഗ്രഹിയ്ക്്രാന് പ്രതിയുള്ള വരുമാകുന്നു. എന്നാല് 
ഇഞ്ചികുടഷിക്കാരുടേയും കപ്പുക്ട്ടഷിക്കാരുടേയും ൭0൨൮൦ 
അവസ്ഥ സാധാരണമായി ഇതില് നിന്നു വളരെ ഭിന്ന 

” മാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള വൈഷ മൃയങ്ങളെ പര് "ഗണിച്ചു 
കൊണ്ടു കൃഷിസ്ഥഥ 'ങ്ങളെല്ലാം രാഷ് ട്രസാത് കരിക്കേണ്ട 
താണെന്നു പരദേശങ്ങളി]ല് പല വിദഗ്ദ്ധന്മാരും വാദി 
യ്ലന്നുണ്ട് . റഷ്യയില് ഇതു നടപ്പില് വന്നിരിയ്യ യും 
ചെയുന്നു. രാഷ് ട്രസ് ത് കരിഥയൈ ന്ന വഠറത്തൊല് 

കൃഷിസ്ഥലങ്ങളെല്ലാം സക്കാരിന്െറ അധീനതയിലായി 



4. 

രിക്കേണമെന്നാണ് സാരം. അങ്ങനെയായാൽ പിദ_ 

ഗ് ദ്മാഭിപ്രായമനു സരിച്ചു സക്കാരില് നിന്നും കൃഷി നട- 
വ്താമല്ലോ. 

എന്നാല് പുഞ്ചകൃഷി! സാധാരണമായി, നിര്ദ്ധന 
ന്മാരുടേതെന്നോ ചെറിയ തോതിലുള്ള തെന്നോ പറ 

യുവാ൯ നിവൃത്തിയില്ല. പുഞ്ചകുടഷിക്കാക്ക് ഒരു സംഘ 

മായിച്ചേന്ന് കൃഷിപരിഷ് കാരങ്ങറം നടപ്പില് വരുത്തു 
വാ൯ വേണ്ട സാഹചയ്യങ്ങളു.ണ്ടു. എന്നാല് ഒരു 

വൈഷക്ൃമില്ലാതെയുമില്ല. പുഞ്ചനിലങ്ങളില് ഒരു വലിയ 

ഭാഗം വലിയ ജന്മികളുടേയും മറവു ധനാഡ്യയന്മാരുടേയു 

മാണു്. സാധാരണമായി ഇവര് കൃഷിക്കാരുമല്ല, കീഴ്ു 
വാടപ്പുനുസരിച്ചുടുളൂ പാട്ടം കട്ടണമെന്നേ അവക്കുള്ള. 

കഴനടപ്പ്ിരു കരടുതല് കൃഷിച്ചെലവുള്ള തു” അവര് വക 

വയുൂഛന്നുമില്ല. നിലങ്ങഠം നന്നാ ഒന്നതു പാട്ടക്കാരന്െറ 

ഥുമതലയാണെന്നു നിലമുടമസ്ഥന്മാര് വിചാരക്കുന്നു. 

തല്കാലത്തെക്കുമാത്രം ന്നിലം പാട്ടത്തിനേററിര മന്ന 
കൃഷിക്കാരന്” ശാശ്ചതത്ങ്ളഠായ കൃഷിപരിഷ് കാരങ്ങംക്കു 

വേണ്ടി ധനം വ്യയം ച്ചെയ്യുവാന് നിവൃത്തിയുമില്ല. നില 
മുടമസ്ഥാമ്മാരും വലിയ കൃഷിക്കാരും ഒരുമിച്ചുച്ചേന്നു_ 

പൃഞ്ചക്ടടഷി സംബന്ധിച്ചുള്ള ഗവേഷണങ്ങം നടത്തുന്ന 

തിനും ആ ഗവേഷണങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെ പ്രയോഗ 

ത്തല് വരുത്തുന്നതിനും വേണ്ടി ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ടാക്കു 

കയും ഈ കായ്യയങ്ങളുടെ ചെലവിലേക്കായി ഓരോരുത്ത 

ന്െറയും നിലത്തിനെറ വിസ്ത്റാരമനുസരിച്ച്' ആണ്ടു 



ി 

തോറും ഒരു പിരിപിന്നു വ്യവസ്ഥ ച്ചെയ്ത്രയും ചെയ്യുന്നതു 

പുഞ്ചകൃഷി ശ്രഴതത ആദായകരമായിത്തീരുന്നതിനു 

കര്ഷകസംഡങ്ങംം വിദേശങ്ങള ല് ചെയ്തുകൊ 

ണ്ടിരിക്കുന്ന 'പ്രവൃത്തികഠം എന്തെല്ലാമെന്നറിഞ്ഞിരു 

ന്നാല് നമ്മുടെ കര്ഷകസം ഘങ്ങളുടെ കായ്യപരിപാട് 

എന്തായിരിക്കണമെന്നു നമുക്ക് ഏറക്ഒറെ നിണ്ണയിക്കാ 

മല്ലോ. ദലകര്ഷകന്മാക്ക് അഭിമുഖിഭപിയയക്ഛന്ന കായ്യങ്ങഠം 

പ്രധാനമായി മൂന്നാണ്, (൧) കൃഷിക്കു വേണ്ട മുല 

ധനസ ഖാദനവും കരം, നികുതി മുതലായവ സംബന്ധി . 

ച്ചള്ള കായ്യങ്ങളു; (൨) കൃഷിഫലങ്ങളുടെ സമുഭ്ധാ 

മായ ഉല്പ്പാദനം; (൩) ഉല്പ്പന്നങ്ങളെ ക്രടടതല്ത 

ആദായ കരമായ! വിധത്തില് വിററഴിയ്യുഛകം ഈ കായ്ക്ക 

ങ്ങളില് ആദ്ദയത്തേതിലാണു നമ്മുടെ കര്ഷകസംഘങ്ങം 

അധികമായി പ്യയാപ്പതങ്ങളായിരിക്കുന്നതു'. പരസ്സറര 

സഹായംകൊണ്ടും മറവും ഒടുവിലത്തെ കായ്യം സാധിക്കാ 

മെന്നു നാം വളരെ പ്രസംഗിക്കാവണ്ട് . എന്നാല് സ്വ്ല 

പ്രധാനമായ രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തില് നാം വളരെ ഉദാ 

സിനന്മാരായിരിയ്മചുന്നു. കൃഷിഡിപ്പാര്ട്ടുമെ൯റില് നിന്നു 

' ഏക ഇന്രൂജാലം കൊണ്ടെങ്കിലും കൃഷി പരിഷ് കരിക്കേ 

ണ്ടതാണൊന്നും നമ്മുടെ സഹകരണം അതിന് ആവശ്യ 

മില്ലെന്നുമുള്ള ഭാവത്തിലാണു” നാം വത്തിക്കുന്നത് . ഈ 
മനോഭാവത്തെ തൃജച്വ കൃഷിഫലങ്ങളെ വര്ദ്ധിപ്പിക്കു 
ന്നതിനു വേണ്ട തീവ്രയത്നങ്ങളുടെ ഒരു പരിപാടിയും 
കര്ഷകസംഘങ്ങം സ്വീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 



0 ൂ 

കുഷിഫലങ്ങാം-വര്ദ്ധിപ്പിഷ്യഛന്നതിനായി അമേര। 
ക്യിലെ കര്ഷകസംഘങ്ങാം സ്വികരിയ്യയന്ന പ്രവത്തന 
പ്ദ്രാതി ഇവലിടെ വിവരിയ്യാഠ. നമ്മുടെ നിയന്ത്രണ 
ത്തിനു മേല്പെട്ടതായ ടം മുതലായ സാഹച 
യ്യംദറം ക്രടാതെ കൃഷിഫലങ്ങളെ സാരമായി സ്റര്ശിയ്മഛ 

ന്നതു മണ്ണിന്െറ ഗുണമാണല്ലോ. പരാത്തരയംക്രടാതെ 
മണ്ണിന്െറ ഗുണം എകദേശമായിട്ടെങ്കിലും നിണ്ണയിയ്യും 

ന്നതിനുള്ള സൌകയ്യ്യം കര്ഷകസംഘങ്ങളു.ടെ ' പ്രയത്ത 
ഫലമായി അമേരിക്കയിലെ കൃഷിക്കാക്ക ലഭിയ്യുയന്നു. 
മണ്ണിനെറ ഗണങ്ങളില് ഏററവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതു 

പിയെച്ചം പൊട്ടാഷ് , ഫോസ ഫറസ്, നൈട്രജന് 
എന്ന ഈ സസ്യപ്പോഷണങ്ങളു ടെ പരിണാമങ്ങളുമാ 
കുന്നു. വിദഗ് ദ്ധന്മാരായ മൂത്തികാശാസ്രുജ്ഞന്മാരുടെ 
സാഘായ്യും ക്രടാതെ കൃഷിയാവശ്യൃത്തിനു വേണ്ട സൂക്ഷ്മത 
യോടെ ഇവ നിണ്ണുയിക്കുന്നതിനുള്ള. സാമഗ്രികരം സുലഭ 

ങ്ങളാകുന്നു. ഈ നിണ്ണയങ്ങറം ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ട പരി 
ക്ഷണക്കുഴുലുകഠം രാസദ്രവ്യങ്ങറം മുതലായ സാധനങ്ങളെ 
ല്ലാം ഇപ്പ്ോഠം ചുരുങ്ങിയ വിലയ്യുച വാങ്ങിയ്യുച്ഛവാന്കിട്ടും. 
ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം അടങ്ങിയ ഒരു പെട്ടിയ്യുക്ച രണ്ടോ 
മുന്നോ പവന് മാത്രമേ വിലയുള്ളൂ. പത്തായിരപ്പുറക്കു ” 

ണ്ടത്തോളം കൃഷിചെയ്യുന്ന ഒരു കൃഷിക്കാരന്ന്' ഇതു 

നിസ്സാരമായ ഒരു മുതല്മുടക്കായിരിയ്യുച്ഛം. ഈ സാധനങ്ങ 
ഉപയോഗിച്ചു മണ്ണിനെ റ ഗുണങ്ങറം നിണ്ണയിക്കുന്നതിനു 
രസതന്ത്രജ്ഞാനമണ്ടായ യിരിക്കണമെന്നില്പ. ഇവയുടെ 
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പ്രയേഗഗസഴ്ചയദായം മനസ്സ്ലാക്കുന്നത ന പിയെ 

നിണ്ണൂയിക്കു വിധം ഇവിടെ വിപരിയ്മ,ഠ൦. 

ല് ഇതിനായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടി്ടുള്ള ഒരു പരിക്ഷ 

ണക്കുഴുലില് നിര്ദ്ദേശക്കപ്പെട്ടട്ടുള്ള രാസ്ഭദ്രവ്യത്തില് 

കുറെ ഇടണം. അതിന്െറ ശേഷം നാം വരശേ:ധി 

യ്ല്ഛവാ൯ ഭാവിയ്മ്ന്ന മണ്ണു കറെ, കഴുലിലിടണം. 

ഇതെല്ലാം അളക്കുന്നതനു ധേണ്ട പാത്രങ്ങറം പെട്ടിയി 
ലുണ്ടായി രിയും. പിന്നിടു കുഴലില് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു 
അടയാളംവരെ ശുദ്ധാജലമൊഴിക്കണം. ഇതുകഴിഞ്ഞിട്ടു 

കുഴലില് കാണുന്ന മറെറാരടയാളംവരെ നിര്ഭ്ദേശിക്ക 
പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ദ്രവ്യം ചേക്കണം. ഇതെല്ലാംക്രടെ കുലു 

ക്കിയിളക്കി സ്വ൪പ്പുനേരം വെച്ചിരുന്നാല് മണ്ണ് അടി 
യില് തങ്ങുകയും അതിന്െറ മുകളില് തെളിനിര് പ്രത്യ 
ക്ഷമവാകയുംചെയ്യും. ഈ തെളിനിരിനു ചുവപ്പു", മഞ്ഞ, 
പച്ച, നിലം ഇത്യാദിവണ്സ്റങ്ങളില് ഏതെമ്ിലുമൊന്നുണ്ടാ 
യിരിയ്മകും- മണ്ണിന്െറ പീയെച്ച് ഈ വണ്ണത്തെ ആശ്രയി 
ച്ചിരിയ്മം. പല വണ്ണുങ്ങളും ഓരോ വണ്ണവും സൂചിപ്പി 
യന്ന പിയെച്ചുപരിണാമവും അച്ചടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു 
കാഡും സാമഗ്രികളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള തുകൊണ്ടു തെല 
നിരിന്െറ വജ്ണും നിണ്ണയിക്കുന്നതില് വലിയ പ്രമാദം 
ഷിക്കാരനുണ്ടാകയുമില്ല. 

ഇങ്ങനെ .. പിയെ ര ച്ചപരിമാണം നിണ്ണയിച്ച 
നെറ ശേഷം തന്െറ നിലത്തില് കുമ്മായം ച്ചേക്ക 
ഥോ വേണ്ടയോ എന്നും ഏതെല്ലാം എന്മമാത്രം. 
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കുമ്മായം ചേ്ണെമെന്നും കൃഷിക്കാരനുതന്നെ നിശ്ച 
യിക്കാം. കൃഷിക്കാരനു തന്െറ നിലത്തിലെ മണ്ണെടുത്തു 
ദൂരെയുള്ള ഒരു ഗവേഷണശാലയിലേ ദയെല്വ ഫലമറിയു 
ന്നതിനു വളരെക്കാലം കാത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യയമുണ്ടാകു 
ന്നില്ല. ഈ പരിക്ഷ പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിന്നിട്ട 
നേരം കൊണ്ടു” കൃഷിക്കാരനു തന്െറ സ്വന്തം സ്ഥല 

ത്തിരുന്നുതന്നെ നടത്താവുന്നതാകുന്നു. പൊട്ടാഷ് മുത 

ലായവയുടെ പരിമാണങ്ങഠം നിണ്ണയിച്ച് ഇന്നയിന്ന 

വളങ്ങറം ഇത്രയിത്ര ചേ്ണെമെന്ന് തിീരുമാസിയ്മഛന്ന 
തിനും ഇതുപ്പോചെ സുകരങ്ങളായ പരിക്ഷകളുണ്ട് . 

ഈ സാധനങ്ങാം ഓരോ കൃഷക്കാരനും പ്രത്യേകം 

വരുത്തുവാന് സാധിയ്യും. പരി ഖകളും കൃഷിക്കാരനു 

തന്നെ നടത്താം. ചിന്നെ കൃഷിക്കാര് ഒരു സംഘമായി 

സംഘടടക്കേണ്ട ആവശ്യമെന്തിണ് ? സംഘത്തിനു കൊട 

ക്കേണ്ട വരിപ്പുണം ദുര്പ്പ്യയമാക്കുകയല്ലേ? 

ടൂര്ച്യയമായിരിക്കുകയില്ല. ഇതെല്ലാം ശരയായ! 

നടക്കണമെങ്കില് ഒരു കേദ്രമുണ്ടായിരിക്കണംം മണ്ണ 

പരിശോധിക്കുന്നതിനുവേണ്ട സാമഗ്രികളെല്ലാം വിത 

രണം ചെയുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമുണ്ടായിരയ്യ്ഛന്നതു സാഥശാര 

കൃഷിക്കാക്കെല്ലാം സൌകമയ്കപ്രദമായിരിയ്യുക്ഛം. തതുക 

ളെല്ലാം കഠാശ്ശൂ ദൂരദേശങ്ങളില് നന്നു വരുത്തുന്നതലുള്ള 

അസൌകയ്യംകൊണ്ടുതന്നെ പല കൃഷിക്കാരും ഇതൊന്നും; 

വേണ്ടെന്നുവയുച്ഛാ. സമിപത്തില് ഇതെല്ലാം സുലഭങ്ങളു 

ണെങ്കില് മിക്കവരും ഈ കാര്യുധയതില് ഉത്സാഫികളായ് 

രിയ്മൂക്ഛ. പിയെച്ച നിണ്ണയിക്കുന്നതിനു ശുദ്ധജലം വേഞ്ജ് 
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മെന്നു മുകളില് പറഞ്ഞട്ടുണ്ടല്ലോ. ശുദ്ധാജലമെന്നു 

പ്രറഞ്ഞാൽല് വെള്ളം ആവിയാക്കി, ത്ത ത്തവി തണുപ്പി 

ച്ചെടുക്കുന്ന വെള്ളമാണ്. ഇതു് എല്ലാവക്കും ചെയ്യാ 

വുന്നതാണെങ്കിലും അതിനുള്ള. ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ടു പലരും 

മണ്ണുപരിശോധനയില് വിമുഖരായിത്തീരാ൯ന് ഇടയുണ്ട് . 

താരതമ്യേന സുലഭമായ ഈ പടദാത്ഥംപോലും കര്ഷക 

സംഘത്തില് നിന്നു വിതരണം ചെയ്യാല് അതു 

ഭ്പ്രോത്സാഫജനകമായ രിക്കും. 

ഇതുകൂടാതെയും മണ്ണുപരിശോധനയുടെ സാമ 
ഗ്രികറം പ്രയോഗിയ്യൃതന്നതില് ആദ്ദയകാലങ്ങളിലെങ്കിലും 
വിദഗ് ദ്ധോപദേശം കര്ഷകന്” ആവശ്യമായിരിയ്്ാം. 
കര്ഷകന് ഒരു വിദഗ് ദ്ധനുണ്ടായിരിക്കണം. ഈ വിദ 
ഗ് ഭാാ൯ ചുററിനടന്ന് കൃഷിക്കാക്ക് ഉപദേശം നങ്ക 
ക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. പച വണ്ണങ്ങാം അച്ചടി 
ച്ചിട്ടുള്ള. കാഡുകഠം നോക്കിയാണു പിയെച്ച മുതലായവ 

നരിണ്ണയിക്കേണ്ടതെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. കാലക്രമേണ 
ഈ കാഡുകള।ചെ വണ്ണങ്ങറാക്കു വൃത്ച്യാസം വരുവാന് 

ഇടയുണ്ട് . അമമരിക്ക യിലെ കരഷകസംലങ്ങളുടെ 
വിദഗ് ദാന്മാര് കൃഷിക്കാരുടെ കൈവശമുള്ള ക:ഡാകം 

പരിശോധിച്ച്” അവയ്യം നിറപ്പകര്ച്ച വന്നിട്ട ണ്ടെങ്കില് 
പുതിയ കാഡുകഠം വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള 
പല കായ്യങ്ങാംക്കായിട്ടം ഓരോ കര്ഷകസം ഘത്തിനും 
ഒരു വിദഗ്ദ്ധനെങ്കിലം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണു . 
ഇതുകറം ക്രടാതെ സാധാരണ കൃഷിക്കാക്ക് അശക്ടുമാ 
യിട്ടുളതള, പല ഗവേഷണങ്ങളും വിദഗ് ദ്ധാന് നടത്തിക്കൊ 
ഞ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ്.. 



10 

കൃഷിക്കാരെക്കൊണ്ടുതന്നെ ഇങ്ങ ന മണ്ണുപരിശോ. 

ധനയും മറവം നടത്തിയുന്നതുകൊണ്ടു് അവരുടെ വീക്ഷ 

' ണകോണത്തില്തന്നെ വലിയ പല്ൃത്യാസം വരാവണ്ടെന്നു 
പറയപ്പെടുന്നു. ഷ!ഫലം തലയിലെഴുത്തിനെ ആത്ര 

യിച്ചിരിക്കുമെന്ന:ണു” മിക്ക കൃഷിക്കാരുടേയും വിശ്വാസം. 
മണ്ണുകഠം തങ്ങഠംതന്നെ പരിശോധിക്കുകയും മണ്ണിന്െറ, 

ദോഷങ്ങഠാക്കു പ്ൃതിവിധികഠം തങ്ങംതന്നെ ചെയ്യ 
കയും പ്രതിവിധിക ലനുസരിച്ച് കൃഷിഫലം വര്ദ്ധിച്ചു 
വരികയും ചെയ്യുമ്ോഠം, കൃഷിക്കാര് ശാസ്സ്രീയമായി 
കൃഷിചെയ്യുന്നതില് ഉത്സാഹവും വിദഗ് ദ ന്മാരില്നിന്നു 
ക്രടുതല് വിജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നതില് ഒഓൽല്സുക്യവു 

മുള്ള വരായിത്തിരാവണ്ടൈന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഇത്ര 

സംഭപ്യയമാണെന്നു നമുക്കു കാണുകയും ചെയ്യാം. 

'ഐംഗ്സി,, പാക്കേമ 

്ച്ല്യറ് . ൪... 

മന്ഥരയുടെ തഷ്ര്രം ക. ടട ] 
കില് ൦ താ നം 

& 

(കിളിപ്പാട്ട് __കാകളിു 

അപ്പ്യോഠം തരവക്രയാം കുബ് ജയും മാനസേ 

കല്പിച്ചുറച്ചട൯ പ്രാസാദമേറിനാഠം. 

വേഗേന ചെന്നോരു മന്ഥരയെക്കണ്ടു 

കൈകേയിതാനുമവളോ$ ചൊല്ലിനാഠം:__ 
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മന്ഥരേ, ചൊല്ല ന രാജ്യമെല്ലാടവു. 
മെന്തൊരുമുലമലങ്കരിച്ചീടടചാന്??? 
നാളികലോചനനാകിയ രാമനു 
നാളെയഭ്)ഷേകമുണ്ടെന്നു നാണ്യം. 
മുരഭഗേ, മൂഡേ, മഹാഗര്വിതേ, കിട_ 
ന്നെപ്പൊഴും നിയുറങ്ങിടൊന്നുറിയാതൊ 
ഏറിയോരാപത്തു വന്നടത്തു നിന 
ക്കാരുമൊരു ബന്ധുവില്ലെന്നു നിണ്ണയം; 
രാമാഭിഷേകമടത്തന ളു ണ്ടെടോ 
കാമിനിമാര്കലമെയലിമാണ്ടികയമേ!?? 

).ഇത്ഥമവഠംചൊന്നതുകേട്ട സംഭൂമി_ 
ച്യതഥ:നവൃംചെയ്തു കേകയപൃത്ര)യും (പ് ചത്രമായോരു ചാമികരന്തപുരം 
ചിത്തമോദേന നല്കിടിനാളാദരാല് 
സന്തോഷമാന്നരിക്കുന്ന കാലത്തിദം_ 
ലെന്തൊരു താപമുപാഗതമെന്നു നി 
ചൊല്ലുവാനു കാരണം? ഞാനറിഞ്ഞിലതി_ 
നില്ലൊരവകാശമേതും നരൂപിച്ചാല്; 
പ്യഅടെ രാമകുമാരനോളം പ്രിയ. 
മെന്നു ള്ള.ലാരെയുമില്ല മറ്റോക്ക നി. 
ത്ഠത്ൂയുമല്പ ദരതനെക്കാറം മമ_ 
പുത്രനാം രാമനെ സ്ന്റേഹമെനിക്കേവ; 
രാമനും കൌസല്യാഭേവിയെക്കാളെ ന്നെ. 
പ്രേമമേവും തൃനമില്ലൊരു സംശയം. 
ഭക്തിയും വിശ്വാസവും ബഹുമാനവ_ 
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മിത്ര മററാരെയുമില്ലെന്നറിക നീ; 
നല്ല വസ്തുക്കളെ നിക്കുതന്നേ മറര.- 
വല്പവര്ക്കും കൊടുപ്പ്യ മമ നന്ദനന്; 

ഇഡഷ്ഠ'മല്ലാതൊരു വാക്കു പറകയി_ 
ല്ലൊട്ടുമേ ഭേദമവനില്ലൊരിക്ക ലും. 

അശ്രാന്തമെന്നെയത്രേ മടാക്രടാതെ 

ശുശ്രുഷച്ചെയ്തുഞായം പ്രീത!പുവ്ൃയകം; 
മുഡേ! നിനക്കെന്തു ര-മദംല് നിന്നൊരു 
പേടായുണ്ടാവാനവകാശമായതും$ 
സര് വൃജനപ്രിയനല്ലോ മമ:ത്മജ൯ 

നിര്വ്വൈരമാനസന് ശാന്തന് ദയാപര൯. ?? 

കേകയപുത്രിത൯ വാക്കുകഠം കേട്ടള- 

വാകലചേതസാ പിന്നെയും ചൊല്ലിനാഠം:__ 

;പാചേ! മഹാഭയ കാരണം കേഠംക്ക നി 

ഭൂപതി നന്നെ വഞ്ചിച്ചതറിഞ്ഞിലേ? 

ത്വല്പൂത്രനായ ഭരതനേയും ബലാല് 

തല്പ്രിയനായ ശത്രുഘ് നനേയും യൃപന്൯ 

മാതുലനെക്കാണ്മതിന്നായയച്ചതും 

ചേതസി കല്ലിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെയിതും; 

രാജ്യാഭിഷേകം കൃതം രാമനെങ്കിലോ 

രാജ്യാന്ഭൂത। സെരമിത്രിയൂക്ച നിണ്ണ്യം. 

ഭാഗ്യമത്രേ സുമിത്രയ്യതും കണ്ടു നിര. 

ഭാഗ്യയായോരു ന്! ദാസിയായ് നിത്യവും 
കൌസല്ൃതന്നെപ്പരചരിച്ചിടുക 
കൌസല്യാനദനന് തന്നെബ് ഭരതനും 
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സേവിച്ചുടകാണ്ടു പെൊറൃുക്കെന്നതും വരും 

ഭാവ്യ്യുംവേണ്ട രാജത്വമേതുമേ; 

നാട്ടില്നിന്നാട്ടിക്കളകിലുമാമൊരു 

വാട്ടം വരാതെ വധിച്ച് ടുകിലുമാം; 

ഉ ത്സാഫമുണ്ടു നിനക്കെങ്കിലിക്കാലം 

ത്വല് സുതന് തടന്ന വാധ്രിക്കും നരവ൪രന്. 

രാമനിരേഴാണ്ടു കാനനവാസ്വും 
ഭൂമപാലാജ്ഞയാ ചെയ്യമാറാക്കണം 

നാട ടക്കം ഭരതന്നും വരുമത- 

പ്രൌഡ്ഥകിത്ത്യാ നിനക്കും വസിയ്ക്ക്രാം ചരം; 
വേണമെന്നാകുലതു)ന്നൊരുപായവും 

പ്രാണസമേ! തവ ചൊല്ലിത്തരുവന് ഞാ൯. 

ധിരതയോടിനി ക്ഷിപ്രമിപ്പോഠം ക്രോധാ_ 

ഗാരം പ്രറ)ശ) കോ൦പേന കിടക്ക നീ. 

ത്ൃഭരണങ്ങളും പൊട്ടിച്ചെറഞ്ഞ തി 
ശോഭപൃണ്ടോരു കാര്ക്രന്തലഴിച്ചട്ട, 

പൃമേനിയും പൊടികൊണ്ടണിഞ്ഞിട്ടിഫ 
൦ രൂമിയില്ത്തന്നെ മലിനാംബരത്തൊട്ടം 

കണ്ണുനിരാലേ മുഖവും മുലകളും 

നന്നായ" നനച്ച കരഞ്ഞുകരഞ്ഞുകൊ.- 

ണ്ട൪ത്ഥിച്ചുകൊഠംക വരദ്വയം, ഭൂപതി 
സത്ചം പറഞ്ഞാലുറപ്പിച്ച മാനസം.? 

മന്ഥര ചൊന്നപോല്ലെയതി നേതുമെ. 
രന്തരംക്രടാതെ ചെന്നു കൈകേയിയും 
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പത്ഥ്മിതൊക്കെത്തനിക്കെന്നു കല്ലിച്ച 

ചിത്തമോഹോ കോപാലയേ മേവിനാഠം. 

കൈകേയി മന്ഥരയോടുചൊന്നാഠം:__ ഇന്! 
രാഘവന് കാനനത്തിന്നു പോവോളവും 

ഞാനിവടെക്കിടന്നിടുവനല്ലായ് കില് 

 പ്രാണനേയും കളഞ്ഞിടുവന് നിര്ണ്ണയം; 

ഭൂപരിത്രാണാര്ത്ഥമിന്നു ഭരതനു 
ഭൂപതിചെയ്യാനഭിഷേകമെങ്കില് ഞാ൯ 
വേറേ നിനക്കു ഭോഗാര്ത്ഥമായ്' നല്കുവ൯ 

തൃവദേശങ്ങളതിനില്ല സംശയം? 

//ഏതുമിതിന്നൊരിളക്കം വരായ് കില് നി 

ചേതസി ചിന്തിച്ചകായ്യം വരും ദൂഡം.?? 
എന്നു പറഞ്ഞു പോയിടിനാഠം മന്ഥര 

പിന്നെയവ്വണ്ണമനുഷ്ഠിച്ച രാജ്ഞിയും. 

രറുമായണം | ₹ [എഴുത്ത പ്ഛ.ന് 

വാം ൩. താട 

 യുവാ൯ ച്വാദീഴ് വിടവാങ്ങന്നു 

ഉ ദയസൂത്കന്െറ ചെങ്കതിരുകഠം- ഗാഗയുടെ 

വെളുത്തും യമുനയുടെ നിലിച്ചുമുള്ള ജലധാരകളില് 

പിണ തിളങ്ങുന്നു. ഈ നദികളുടെ സംഗമത്തന്നു തെട്ടു 

പടിഞ്ഞാ അഞ്ചു” ചതുരശ്രനാഴ്ടികയോളം പരന്ന 

മണതല്ത്തിട്ടാണ്. അതില് അമ്ഖതിനായിരത്തില 
സ 



൭ 

ഭാരതലപര്ഷത്തിനന്െറ ) ഴെ ം ൂ ന ര്) 

ധികം ആളുകഠം ക്രടിയട്ടുണ്ട് . 
ത്ത ൨ രുഷാര 

എല്ലാ ഭാഗങ്ങളില്നിന്നും വന്നവതംണ്ട് ലം 

ത്തിര. ഗഞ്ഞ മുണ്ടുടുത്ത്, ത്തല മൊട്ടയടിച്ച”, വ.ശവയും 

ചുരയ്മ, ത്തൊണ്ടുമേന്തിയ ബെൌദ്ധാഭിക്ഷുക്കളോടൊല്പം 

വെള്ള വസ്രം ധരിച്ച്, ചുമലില് പൃണ്ടലും ര്ലയുടെ 

പിന്നില് കുടമ്മയും ഉള്ള ബ്രാവണരേയും അവിടെ 

കാണാം. കഴുത്തിലും കാതിലും രുദ്ര: ക്ഷഥാലയും തല 

യില് ജടയും കൈയില് ത്രിശൂലവും ഉടല:കെ ഭസ്ത 

ലേപനവുമുള്ള പാശ്ുപതന്മാരാണ് ഒരു ഭാഗത്ത”. 

൨ഖവും രോമവും നീട്ടിം ജനിച്ചവേഷത്തല് നടക്കുന്ന 

ഭിഗ ംബരകെജനരാണ് മറെറാരു ശത്തു് . കവത്തൂ കറിയ 

ദ്രാവിഡരും, വെളുത്തുനെടിയ അതിത്തിദേശക്കാരും, 

മഞ്ഞച്ച, മുക്കു പതിഞ്ഞ ബമ്മാക്കാരും ആ സം൧.അ. ല് 

തൊളേ;ടുതോളരുമ്മി നിലകൊള്ളുന്നു. കച്ചവടക്കാരും 

ക൪രഷകരും പ്രഭക്കളും ഭിക്ഷുക്കളം പപടയ ളിക് ളം ൨ണ്ഡി 

തന്മാരും__വലിയ ഇന്ത്യയുടെ. ചെറ്യ ഒര പതിപ്പ്യാ 

യിരുന്നു __ആ ആക്കുട്ടം. 

മണല് പ്പരപ്പിനെറ നടുവില് ,ഏ ക.ദേശ ആയിരം 

കാട ഷടടിസ്ഥലം മുള വാന്ര വേലികെട്ടിത്തിര് ച്ചിട്ടണ്ട് . 

വേലിക്കകത്ത്” ഓലമേഞ്ഞ മുപ്പതോളം കടിലുകഠം 

കാണാം. ചുമരുകളില്ലാത്ത ആ കുടിലും ള് ല് ഒരു പത്തു 

നാഠം മുമ്പുവരെ ഇന്ഡ്യയിലെ അപരിമിതമായ ധന 

സഞ്ചധം കൊണ്ടുവനു ക്രമ്പാരം ക്രടിയിരിക്കുകയാധി 

രുന്നു. ഗോല്ക്കൊണ്ടയി ലേയും ബ്ദാറിലേയും ഖനി 

കഠം ഫ്വെററ രത്നങ്ങളായാരന്ന ഒരു കുടിലിഥെങ്ക ല്, 

99422 
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താമുവണ്ണി കിഴക്കന് കടലില് വീഴുന്നിടത്തെ മുത്തുകളാ 
യിരുന്നു മറെറാന്നില്. പലതരം പൊ൯ നാണ്യങ്ങം 

കുന്നിച്ചുകിടന്നിരുന്നിടത്തു് വിപിധങ്ങളായ വെള്ളി 
നാണ്യം ശ്രുന്ുയ൪ന്നു കാണാമായിരുന്നു. ബംഗാളത്തു 
നെയ്ക്ര തങ്ക 2സെവു കള. പട്ടുവസ്രുങ്ങ 3൦, കാശ്മീരില് ഉണ്ടാ 

ക്കിയ നേത്തുമിനുത്ത കമ്പിളി ത്തുണി കളം, തമിഴ് നാട്ടില് 
നിര്മ്മിച്ച വ ഗ്ണ്ായജ്വലങ്ങളായ ചേചകളും ആ ക്രടാര 

ങ്ങമില് കൊണ്ടുവന്നു സാഭരിച്ചിരുന്നു. മുളവേലിക്കു 
പുറമെയുള്ള നെടുമ്പുരകളില്, വന്നവ രെയെല്ലാം സുഭി 

ക്ഷരായി തയട്ടവാന് വേണ്ട ഭക്ഷണദ വ്യങ്ങളായിരുന്നു. 

അവയ്യുക്ലമപ്പുറഞഞാണ് ആയിരമായിരം തആആളൂകഠംക്കു 
ഒരുമിച്ചിരുന്നു വിതശ്ുമിക്കാവുന്ന പിര്വപ്പുന്തലു കഠം. ഉത്തര 
ഭാരതത്തിലെ രാജാധിരാജനായ ഹര്ഷ പര്ദ്ധനന് തന്െറ 
വിശാവരു സമൃദ്ധവുമായ സാമ്രാജ്യത്തില് നിന്ന് കഴഞ്ഞ 

അഞ്ചേ വര്ഷം 39 കളില് ശഖ൪ി പ്പ ധനുമത്രയും ദാനം 
ചെയ്തുതിത്തതുള് ഇപിടെവെച്ചാണു്. എഴു പത്തിനാലു 

 ദിവസങ്ങഠം വേണ്ടിവന്നു ദഥദ്ദേഹ ന്തിന്നു് ഇഴ ദാനസത്രം: 
മഴുമിക്കുവാന്. സ്വണ്ണംകൊണ്ടു് ആഠംവലിപ്പത്തില് 
തിമ്ത ഒരു ബുദാപ്ൃതിമയുടെ മുമ്വില്വെച്ചാനിന്നന്നു 
ഒന്നാംദിവസത്തെ ദാനാ. രണ്ടാംദിവസം സൂയ്യനെറയും 

മൂന്നാദിവസം ശിവനെറയും സ്വണ്ണുപ്വതിമകളുടെ 
മുമ്പില്നിന്ന് ചകൃവത്തി വിശിഷ്ടരായ വ്യക്തി കറംക്കു 
ദാനങ്ങാംനൽ മി. നാലാംദിവസം പതിനായിരം ബൌദ്മ 

ഭി ഷയദമൊണ് ദാനം പ്രതിഗ്രഫിച്ചത്. ഓരോരുത്തനും 
തൃ൨ സ്വന്ണ്ണനാണ്യയവും ഒരു മുത്തും ഒ മികച്ച പരത്തി 



1 

ത്തുണ്ടിയുടുപ്പും നല്കപ്പെട്ട ഭാനം വാങ്ങപ്പോകന്ന 

വക്കം, സന്ദ൪ശമര് ഒം, സുഭിക്ഷമായി ഭഷണവും 

പൂക്കളം കമുഭവും സമ്മാനിച്ചിരുന്നു. പന്നീട് ഇരു- 

പതുദിവസം ബ്രാഹ്മണര്ക്കായിരുന്നു ദക്ഷണ. അത്തു 

കഴിഞ്ഞു പത്തുദിവസം അമ്പയമത കാക്കും, പത്തുടചസം 

അസ്ലനാട്ടകാക്കും ദാനങ്അഠം നല് ൭. പിന്നെ നരന്തരം 

ഒരു മാസഃത്തവ്്ഛ ദരിദ്രരും, അനാഥരും, അംഗഭംഗ 
൫, ഗ്യ 

മുളളുവരും വന്നു രാജസല്ക്കാരം സ്വികര, അവ 

സാനത്തെ ദിഖസാ ചകവത്തി തനൊ കാരടം, കണ്ഡ 

ലങ്ങഥം, മോത രങ്ങറം, അരപ്പട്ട, മെതിയട'കഠം എന്നിച 
ക്രടി അര്ത്ഥികഠം ഒ നല്കു]. കസവുകരയുകൂള ഉത്ത 

രിയം എടുത്തുകൊടുത്തശഷാ, അനുജത്തയും വധവയു 

മായ രാജൃത്രീ നല്കിയ ഒരു പഴയ പരുത്തത്തൂണി 

വാങ്ങിയുടുശുക് അദ്രേഥം അതുവരെ ധരിച്ചിരുന്ന പട്ട 
വ്സ്രൃംക്രട അഴിച്ച് അവസാനത്തെ യാചകരനു സമ്മാ 

നിച്ച. അങ്ങനെ ആ സവസ്വദാനം കഴഞ്ഞിട്ടു് അന്നേയ്മു 

പത്തു ദിവസമായരിക്കുന്നു. 

_ ഇന്നു് ആഭുകഠംക്ക് ഒന്നും കിട്ടാനില്ല. ഹര്ഷ 
വദ്ാനചകൂവര്ത്തി ഇന്ന് നിര്ദ്ധനനാണു . അദദ്രേഫം 

ഉ്ണുന്നതു മണ് ഖട്ടിയില്, കടക്കുന്നതു വെറും തറയിലും. 

എന്നിട്ടും പതരവില്ലാത്തത്ര ആമൂകറം എന്തേ ഈ ഇഴ 
വെയിലില് പ്ര യാഗയിലെ മണല്പ്പരപ്പില് വന്നുക്രടംന്൯$ 

കാരണമുണ്ട് . യുവാ൯ച്വാങ്ങ്' വടവാങ്ങന്ന 
ഭിവസമാണിന്ന് . ജ്തൊനത്തഷ്ണയാല് പ്രേരിതനായ ആ 
ത് ത്ഥാടക൯ അമലെ ചിനത്തുനിന്നും ദഓാരത ത്തില് 
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പ ന വന്നട്ടു , വളരെ ആണ്ടുകളായ . . കാഞ്ചി, നാകൂന്ദ മുത 

ലായ ഇന്ത്യ യില്ലെ- ജാഞാനഷേന്ദ്ുങ്ങ തു! ത പഠച്ചും 

പഠിപ്പിച്ചും അദ്ദേഹം വളരെക്കാലം കഴിച്ചുകൂട്ട്. അഭ്ദേ4് 
ഫത്തിനന്െറ പാണ്ഡിത്ൃത്ത്നേറയ്യം പരിശുദ്ധിയുടേയും 
പ്രശസ്ത ഉത്തരച്പഥത്ത്ലാകെ പരന്നിട്ടും നാളൂകഠം 
വളുകരെയ യി. ഇന്ന് അദ്ദേഹ തന്െറ കര്മമക്ക്്ി 

മായ ചിനയിലേയ്മ്യൃതന്നെ മടങ്ങുകയാണ്ട് . രാജോചിത 

മായ ഒരു യാത്ര യ യപ്പാണ്മ് ഇന്ത്യയ്.ലെ ചക്രവത്തി 

ച നയ ചെ ഭിക്ഷുവിനു നല്കുന്നതു്. അത്രയുമാളകഠം 
ഗംഗാ മുനാസംഗമത്തില് വന്നുക്രടിയിട്ടുള്ളതു”, ലോക 

യ 

ളി 

റ 
1 

പൂജ്യനായ ആ ചനനെ അവസാനമായൊന്നു കാണു, 

നുന്ങ്ളെ് ഖാന ഞ്ഞ്, 

യവാ൯ച്ചാങ്ങനെ ഫഹര്ഷനെറ മമ്വച്ല് ആട്ടു 

മയി കൊണ്ടുവന്നതു അദ്ദേഹത്തിന്െറ സുഹ്ൃത്തും। 

ആസ്സാമിലെ രാജാവു "യ കുമാരരാജനയിതന്നു. മുമ്പേ 

തന്നെ കേട്ടു പരിച മായിരുന്ന ആ ച്൩൨ണ്ഡ് തനെ 

കന്ദു സംസാര ച്ചതോടെ ചക്ര൨ത്ത്ക്ക് അദ്ദേഹത്തോ 

ടളുള തആദരവിന്ന് അത്രില്ലാതായ. കാ 

ത്തന അനാചാരങ്ങം അടിഞ്ഞുകയ റി ജൂണ് തത്തു 

ങ്ങ യ ബുദ്ധമതം ൨ രിഷ്ട, രക്കുകയ്യം ബുേഖചനം ] 
ചി 

പിണ്ടുമൊന്നു വിശദ് കരിക്കുകയും വ്വേണദുമേന്നു് ഹര്ഷന് . 

മ) സ്പ ൮ ൧൮. രച്ചു രന്നതാണു .  യൂവാന്ച്വാങ്ങിനെറ 

1 
സ്വാ, ിധ 0 അതിനുപകരി ചു. കാസ്തകൂബ ജുത്തില് വെച്ച 

രവ മി വു ര. നിണ്ടുന് ന്ന ഒരു ധമ്മ പരിഷത്ത് ന] 

പ്ത്ത। വിക മുത്ൂട്ടി'. ഇരുപതു രാജക്കന്മ' തമ അനേകം 

പണ്ഡിതന്മിരും; കണക്കററ ജനങ്ങ്ജു൦ ഈ സഭയില് 
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സന്നിഫിതരായി ഒന്നു. ഇവിടെ വച്ച്” മഹ. യാന 

ബുദ്ധമരത്തിന്െറ തത്ത്വങ്ങഥം വ'വരി2 ച. കൊണ്ട് 

യുവാന് ച്വാങ്ങ് ചെയ്തു പഭാഷണദദറം കേഴം6 ണ്ടെവ 

യായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇന്നയിച്ച വാദങ്ങംക്കെത ൪ 

പറയുവാന് ഒരൊററ ആളു. മുന്നോട്ടവന്നില്ല. സന്തുഷ്ട 

നായ ഹര്ഷന് ആ ചീനന്നു” പതിനായിരം സ്വണ്ണ 

നാണ്യവയം മുപ്പതിനായിരം വെള്ളിനാണ്യങ്ങളും ൬൨ 

കസവുടുപ്പുകളു.: സമ്മാനിച്ച. പക്ഷേ വീരക്തനായ തആആ 

നോ എന്തെങ്കിലും ഒന്നു് സ്വീകരിക്കുന്നു ? 

. ധമ്മപരിചത്തു്് അവസാനിച്ച ഉടനെയാണ്മ് 

ഫര്ഷ൯ രാത്മുചര്ഷത്തിലൊരിക്കല് പ്രയാഗ ല് 

വെച്ചു നടത്താറുള്ള സവസ്വഭാനത്തിനു പുറപ്പെട്ടത്. 

യുവാ൯ച്വാങ്ങംം ധമ്മനഭയില് സന്നിഫിതരായിരുന്ന 

ഇരു൨൪ ര.ജാഴാന്മാതം ഇചടെയും ഫര൪രഷനെറ 

അതഥികളായിരുന്നു. ഗംഗായ മുനകളില് വംക്രരമിട്ട 

കട 2ഒന്ന പത്തേമാരികളിലും. മണൽപ്പുറത്തു ക്രടാര 

ങ്ങളിലുമായി താമസിക്കുകയാണ്” ആ രാജാ ന്മൊ൪. ഇവ 

രില് വമഭിയിലെ രാജാവായ ധ്രുവഭട്ടനും വംഗരാജാ 
വായ ഉൃദിതനും ഫന്ത്യയുടെ അതിത്ത കടക്കുംവരെ 

യ്യുവാന്ച്വാ:ങിനെ അനുഗ മക്കുന്നതാഡിരിക്കും. 

പെരുമ്പറകഠം മുഴങ്ങിത്തുടങ്ങി. പല ആകൃതി] 

കള ലുള്ള കാഹള, ഠം പല ധ്വനികളു ഉ വാക്ക്. . ഈ 
ലിവിധവാല്ലങ്ങളു.ടെ സമ്മേളനം ഗഭേ രസുന്ദരമായ ഒരു 
ശബ്ദൂപ്രവാഹം അവിടെ സൃഷ്ടിച്ചു. ചനം അക്ഷ 
രായി, കാല്വ। രലുകളൂന്ന നിന്നു് എ,ത്തിനേംക്കന്നും 
്് ഷി 



90) 

അവതടെ നേത്രങ്ങഠം പായുന്നത് ഗണത്ത്തട്ട €ന്റ 
വടക്കേക്കരയിലുള്ള, ഒരുയര്ന്ന ക്രടാരത്തി ന്െറ ഉമ്മ 
റത്തേക്കാണു . അതാ, ക്രടാരത്തിന്െറെ പലാതിലില് 
തുക്ക'യ വെളിയട ഒരു ഭാഗത്തേക്കു നിങ്ങാന്നു. വെളു. 

ത്തുൃയര്ന്ന് സുന്ദരശരിരനായ ഒരു മധ്യവയ സ്മന് 
അവിടെ പ്രത്ൃയക്ഷനാകുന്നു. ആളുകഠം ജയ ജയ! . 
ഫര് ഷ് വര്ദ്ധന!” എന്നു ആത്തുവിളിക്കുന്നു. അതേ, 
ഭാരതചക്രവത്തിയായ ഫഹര്ഷ:വര്ദ്ധനനാണ് ത്അവിടെ 
ഒററമുണ്ടമായി പ്രത്വക്ഷപ്പെട്ടതു് . എന്തു രാജോചിതമായ 
വിനയവും ഗാംഭിയ്യവുമാണ് ആ മുഖത്ത് ! 

അദ്ദേഹത്തിന്െറ തൊട്ടുപ'ന്നില് രാജ്ശ്രീ 

നിന്നു. പാവം ദുഃഖാനുഭവത്തിലാണ് ര്രവളൂഭെ 

വിധ. വാം കുഴിഞ്ഞു ഏറെ താമസ്വയാതെ। 
അവഠം വിധവയായ. കാനയകബ് ജധിപതയായിരുന്ന 

വളുടെ ഭത്താവിനെ ചതിയില് നിഗ്രഥിച്ച മാളവ 

രാജാവു അവളെ ഇരമ്പു ച ങ്ങലകൊണ്ട് തളച്ച് കാരാഥൃ 

ഫത്തിലടയ്യുചകയുംക്രടിചെ യ്ക്ക. അവളെ മോചിപ്പിക്കുവാന് 
ചെന്ന മൂത്ത ജ്േസ്യനായ രാജ്യവര്ഭ്ധനനും അകാല 

മുര, നേരിട്ട. ഒരു വധത്തില് തടവ് ല് നിന്ന തപ്പിപ്പി 

എച്ച് അവാം കാട്ട'ത അലഞ്ഞുനടന്നു. ഒടുവില് അഗ്നി 

യില് ചാട! ആത്മഫര്യചെയ്യുവാനൊരുങ്ങി. ഭാധ്യ 

വശാല് ആ സമത്ത് അവിടെ എത്തിയ ഫ൪ഷവര്ഭാ 

നന് അവളെ ആ പ്രരയത്തത്തില്നിന്നു തടഞ്ഞു. പ്പ 

മുതല് ആ ഉപ്പ റപ്പുകഠം പരിഞ്ഞ രുന്നിട്ടില്ല. ഉട 

ലുകഠം രണ്ടാണെങ്കിലും അവരുടെ ആത്മാവൊന്നാണു് . 

ഫ൪ഷന്൯ വിശാലമായ ഭാരതസാമ്മാജ്യം ഭരിക്കുന്നതു 

തെറ വഡെന്നഃപാപച്ചെ രാജൃശ്രീയുടെയും പ്പേര ലാണു. 



ം 

പ ച്ച് 
ക] 

രാജ്യത്രിയുടെ ച്ചിന്നില് ഗഞ്ഞേവസ്രും ഇട:തോം 

പുററിയുടുത്തു” മുണ്ഡിതമ സ്തുകനായി കാണുന്ന ആ 2൯ 

ഷ്വന് __ അതേ, അദ്ദേഹമാണു ചീനക്കാരനായ യുവ ൯ 

ച്വാങ്ങ് . ഇന്ത്യയിലെ ജ്ഞാനസ്ര്രോതസ്സുകളില് ചിത്ത 

ദാഹം തീത്ത സാഹസികനായ ആ ത ത്ഥയാത്രക്കാര൯, 

ചിരകാലാജ്ജിതമായ തന്െറ ബെദദ്ധധമ്മവ [ജ്ഞന 

സ്വന്തം നാട്ടുകാ൪ക്ക!ടയില് പ്രചരിപ്പിക്കുലാ൯ വെമ്പല് 

കൊള്ളുകയാണ് . ബുദ്ധഗയയല് ഉദ്ച്ച സുയ്യപ്രദ 

വേണം മഞ്ഞപ്പുഴയുടെ തീരത്തിലെ ഇരുടകറ൨വ വാന്. 
ചക്രവത്തിയുടെ നര്മ്മന്ധചൂവമായ ക്ഷണം കൊണ്ടു 
മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഭഓനസത്രം കഴിയുംവരെ പ്രയാ 

ഗയിൽ പാര്ത്തതുതന്നെ. 

ഫര്ഷനും രാജശ്രീയും ആ ച നനന്െറ പാദഞങ്ങ 

കില് നമസ്കരിച്ചു. അദ്ദേഹം അവരെ പിടിച്ചെഴുന്നേ 

ല്ലിച്ച് ആശിര്വടദിച്ച. അടുത്തമുറ കുമാരരാജനന്േറ 

താണ്, അദ്ദേഹമതാ, തന്െറ കിരീടം ഉരി യപാ൯ 
ഗ ലി റ, ച്വാങ്ങിന് അടിയറവയ്യുന്നു. പക്ഷേ, ഭിക്ഷുവിന്നേ 

ന്തനാണു കീരിടം? കുമാരരാജന്െറ അനുചരന്മാ൪ 
_ചൃമന്നുകൊണ്ടുവന്ന സമ്മാനങ്ങളുടെ ക്രട്ടത്തില് നിന്നും, 
പരുക്കന് കമ്പിളികൊണ്ടളളെ ഒരു മേലങ്കിമാത്രമാണ് 
അദ്ദേഹം സ്വികരിച്ചതു __ വഴിയില് കടുത്ത തണുപ്പുണ്ട് . 

ഭാരതത്തിന്െറ സിമാന്തംവരെ യയുവാ൯ ച്വാങ്ങിനെ 
അനുഗമിക്കുവാ൯ നിയുക്തനായ ഉദിതന് ഒരു കോപ്പ 
ണിഞ്ഞ കുതിരയെ നടത്ത ക്കൊണ്ടവന്നു. ഉൃദതനന്െറ 
ലുമലില്ത്താങ്ങി ചീനന്൯ ആ കുതിരപ്പുറത്തു കയറി, 
യുവാന് ച്വാങ്ങിന്െറ വലിയ ഗ്രന്ഥശേഖരം രം 



ഒരാന അടുത്തുതന്നെ തയ്യാറായി ന.ല്പ്പുണ്ട്. അതാ, 

ഉദിതനും. മറെറാരു അനുയാത്രികനായ ധ്രരവഭട്ടനും 

അശ്വാരൂവ്ഥരാ ധി മുന്നോട്ടു വരുന്നു ഹല്ലാ? തയ്യാറായ 

മംഗള രംഖങ്ങറം മുഴങ്ങി. കാഹളങ്ങഠം ആത്ത. പെരു 

വ്വറകഠം തിമത്തു. ആ സംഘം പുറപ്പെട്ട. 

ഫ൪ഷനും രാജ്യ ശരിയും യുഡാ൯ാധ്വാങ്ങിനെറ കുത। 

രയുടെ ഇരുവ ശങ്ങളിലുമായി നടക്കു കയാണ് . യുവാന് 

ചവാങ്ങ് കടഞ്ഞാണ് വലിച്ച കുതിരയെ നിര്ത്തി. 
ഹര്ഷന് അവസാനമായ। ഒരിക്കല്കൂടി ദക്തിപുയ്വം 

കൈകറം കൂപ്പി. രാജൃത്ര് ജ്ടേഷ്ടനെ അനുകരിച്ചു. 
സന്പ്യാസി അവരെ വിണ്ടും അനുഗ്രഹിച്ച. കണ്ണുമറം 
നിറഞ്ഞുകൊണ്ട്” ഹര്ഷന് പറത്തു: _ (ഭഗവാന് 

ബുദ്ധന് ശ ദ്യരോടപദേശ। പൃതുപോലെ, ബഹുജനങ്ങ 

ളെ ഫതത്തിസ്ധഥം സുവാത്തിനുംവേണ്ടി, എല്ലാ ചരാ 
ചരങ്ങഠാക്കും ഉ പകരിക്കുവാ൯ വേണ്ടി, അങ്ങ സഞ്ചരി 

ക്കുക _അങ്ങേക്കു നല്പതു വരട്ടെ 

ജന്്രട്ടം ആര്ത്തുവിളിച്ചു. 

[4൯൦ വി, കൃഷ്ണുവാരിഷര് 



പാഠം ര്. 

മയനെറ മായാസഭട 

സാദരമേവം പറഞ്ഞു മയന് ഗുര്_ 
പാദസരോജങ്ങളോര്ത്തു ടനേ 

'വേദിയന്മാമെ പണങ്ങ മുദാ നാലു 

'വേദങ്ങളേയും നമസ്തര് ച്ച; 

കോടാലി കയ്യിലെടുത്തു െല്ലൈയൊട്ടം 

കോടത തഞ്ചത്തില് താണന ന്നു, 

വാടാതെ കോടാല) കൊണ്ടൊരു താമസം 

ക്രടാതെ വെട്ടി മഹ് തലത്തത്, 

തെല്ല പിറകോട്ട മാറിന് ന്നു പത്തു. 

കല്ല ജപ ച്ച ങ്ങെവഞ്ഞളവേ 

മെല്ലെന്നു ഭൂമ! പിളന്ന പുറപ്പെട്ട 
' നല്ലൊരു പൊന്മണിമൌലികാഭം ; 

ഉത്തുംഗഗോപരശ്യാഗങ്ങളും നിന്നു 
കത്തുന്ന ത ക്കനലെന്ന പോലെ 

പത്തരമാറവള്ള തങ്ംപ്രകാശത്തെ_ 
്്. ക്കുത്ത ക്കവര്ന്ന നിറംകലരും 

പത്തനപംക്തി നിരക്കെപചറപെട ര്റ 
പത്തുദ)ക്കൊക്കെ പ്രകാശത്തോടേ: 

ക് 

മുത്തും പവിഴം മരതകം മാണിക. 
മൊത്തു വിളങ്ങും മതിലുകളും, 

അച്ഛുസ് ഫടികപ്രദേശങ്ങളും പിന്നെ 
സ്വച്ലുങ്ങളാകും തടാകങ്ങളും, 
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പച്ചക്കുല്ലൊത്ത നിചത്തൊഴുകും നദ് 

ക ല്ലൂത്തിലുത്തമവൃക്ഷങ്ങളും, 

ഉ പൃത്തിലുള്ളോരെദുനിലമാടങ്ങറം 
മെച്ചത്തില് മാളികാചിഥികളും; 

മപ്പമറകളും മാടപ്പുരകളും 

മറ൮ം പല പല ഗേഹങ്ങളും, 

കൊട്ടിലും കട്ടിലും മേക്കട്ടി മെത്തകഠം. 

തട്ടും പതിനെട്ടുകെട്ടുകളു 

പട്ടകഠംകൊണ്ടു വിതാനങ്ങളും മണ 

ക്കൊട്ടത്തള ങ്ങറം പുറത്തളവും, 

നാടകശാലകഠം വാട കിടങ്ങുകറഠം 

ചേടകചേടികറഠം വിടുകളം, 

ഘോടകശാലകറം ഹാടകശാലകറം: 

പാഠകശാലാവിശേഷങ്ങളം, 

അട്ടങ്ങളും മണിഘട്ടങ്ങളും പല 
ചട്ടങ്ങളങ്ങനെ ഭംഗിയോടേ 

പെട്ടെന്നു വന്നു പ്രകാശിച്ച, വിസ്മയ. 

മൊട്ടല്പ പിട്ടപ്പിതൊന്നുമഫോ! 

വെള്ളപ്പം പതിച്വള്ള തോട്ടകറം 

വെള്ളം നിറഞ്ഞങ്ങു നില്ക്കുന്നേരം 

ഉള്ളിലെ സ്വച്ഛൃതകൊണ്ടിപ്രദേശത്തു 

വെള്ള മില്ലെന്നു ഭമിച്ചപോകും; 

വെള്ള.മില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളില് പിന്നെ: 

വെള്ളം വളരെയുട്ടടന്നു തോന്നുഠഃ 



റ 

തുള്ളം ഭൂമി പ്പിപ്യാനു മുള വിധം പുന 

രുള്ള തശേഷമവിടെക്കാണാം; 

ളു മനക്കാമ്പിലുള്ള ജനത്തിന്െറ 

തള്ളലും തുള്ളലും നിത്തിടടവാന് 

കള്ള പ്രയോഗങ്ങളിങ്ങനെ നിര്മ്മിച്ച, 

കള്ള നേ കളള.മ റിഞ്ഞുകട്ടു, 

ദ്വാരമില്ലാത്തോരു ഭിത്തികളില് പിന്നെ: 

ദ്വാരമുണ്ടെന്നു ഭൂമിച്ചപോകും. 

സാരമില്ലാത്ത ജനങ്ങഠം വന്നാലിഫ 

പാരമഴന്നു വലത്തൂപോകും; 

ചി ന്നെക്കുതകുള്ള ദിക്കില് കതകുക_ 

ളില്ലെന്നു ബോധിച്ചു മാറിപ്പ്യോരും; 

അന്യൃത്ര വാതിലെന്നോത്തങ്ങ ചിടത്തില്. 

ചെന്നു തലതല്ലി വാങ്ങിപ്പ്യോരും ; 

കണ്ടുള്ള. ദിക്കുകഠം കണ്ടറിയത്തില്ല 

കുന്നുള്ള ദിക്കുമധ്വഴ്ണും തന്നെ; 
പണ്ടു ച തൊക്കെ മറിച്ചകല്ലിച്ചതു 
കണ്ടു നടകേടണമെല്ലാവരും; 

തണ്ടുതപ്പിത്തരം കാട്ടന്ന കരട്ടത്തെ.- 
ക്കൊണ്ടു തരംകെടുത്തിടുമിപ്പോഠം; 

കണ്ടകന്മാരെയും കശ്ലന്മാരെയും 
ചെണ്ടകൊട്ടി പ്യാനിവണ്ണമാക്കി 1 

കണ്ടവര്ക്കൊത്തോണം വന്നു കരേവവാന്൯. 

പണ്ടത്തെപ്പേംചെയെളുതല്ലിപ്പോഠം. 



മ 

സ്ഥായിക്കാരയാരെ ക്രട്ട്രാതൊരുത്തക്കം. 

കോയിക്കല് ചെന്നു കരേറിക്ടുടാ; 

ഓാതിക്കന്നമ്പൂര। റാ രെങ്കിലുമ ആ 

ബോധിക്കാതുള്ളില് കടപ്പാന്മേലാ. 

നോക്കുന്ന ദിക്ക് ലെ വാതില്ക്കല് വാതില്ക്കല് 

ത്തോക്കും പിടിച്ചുള്ള കാവല്ക്കാരും, 

പാക്കുന്നതു ്ടതു കൊണ്ടിസ്തദനത്ത്!- 

ലാക്കും കരേറുക സാഭ്ധ്യമല്പ. 

ധര്മ്മദഠംകൊണ്ടു ജഗത്തു ജയില്ലോരു 

ധര്മ്മാത്മജന്നു വസി ച്പരുംവാന് 

ശര്മ്മാനുക്രവം ചമച്ച സഭ വ] ശ്വ __ 

കര്മ്മാ ചിനേക്കാഠം വിദ് ദധാന് മയന്. . 
[| 

സഭാപ്രവേശം। (കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ 

പാഠഠ ൫. 

കലകഠറാ 
സംഭാഷണം) 

ലിലയും ലില്ലിയും രന വിദ്യാ൪ത്ഥിനികളാണു, 

രണ്ടുപേക്കും കലാപരമായ വാസനയും! ഓഈത്സക, വു 

മുണ്ടു. യ്ൃത്തത്തിലും സാഗ് തത്തിലുമ-ണ്ര് അവക്ക്” 

അധികം താല്പ്പര്യം. രഞ്ജിനി ചിത്രമെഴുത്തു കറ- 

കച്ചാക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരദ്മ്യാപ്പികയാണ്' . ല്ലയും 



2, 

ലില്ലിയും പസതിയുടെ മു൯ഭാഗത്തുമൂള. തൈമ:വിന്െറ 
നി ചില് സംസാര്ച്ചുകെ? -ണ്ടിരിക്കയാണു്. രഞ്ചിനി 

അവരുടെ സംഭാഷണത്തില് പക്കകൊണ്ടു് അല്പ ം മാറി 

പുല്ത്തകടിയില് ഇരിക്കുന്നു. 

രഞ്ജിനി; _ റൃത്തം കാണാന് ഇന്നലെ നങ്ങഠം രണ്ടു 

പേരും പോയിരുന്നു, ഇല്ലേ? മാധവന് വിദഗ് ദ്വാ 
നായ ഒരു നടനാണ് . വൃത്തം നന്നായിരുന്നുപോ? 

നിങ്ങഠംക്കു രസിച്ചവോ? 

ലില്ല':--ആ മയൂരനൃത്തം! അതു ഞങ്ങറം മറക്കു കയില്ല. 
വലിയ വേഷം ഒന്നും ഇപ്യായരുന്നു. കാലില് 
കിലുങ്ങുന്ന തള, തലയില് മയിലിന്െറ ശിഖ 
പിറകില് നീളമേറിയ പീലിക്കെട്ട്; നൃത്തം തുട 
ങ്ജിയപ്പോഠം ആഹ ളാദമത്തമായ ഒരു മയൂരം 
മുന്പ ല്നിന്നു ആടുന്നു ണ്ടെന്നു ഞങ്ങറംക്കു. 
തോന്നിപ്പ്യോയി. 

ലിച:__ സന്തോഷം കൊണ്ടു തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകളുടെ ചതുര 
മായ. വ്യാപാരംകൊണ്ടു മുകളില് മാര വില്പം 

_-- മഴുമുകിലും ഉണ്ടെന്നുപേലും പലക്കും തോന്ന് 
എന്തൊരനുകരണ സ്ാമത്ഥ്യം! എന്തൊരു ഭാവ 
വ്ൃക്ടനം! 

രഞ്ജു നി:__. മ൯ഷ്യസഹജമാണസ് അനുകരണവാസന. 
കലകളുടെ ഉദ് ഭ൨ ത്തിന് അതു വളരെ സഹായ 
മായിത്ത ൪ന്നിട്ടണ്ടു് നാടകം കണ്ടിട്ടില്ലേ? മറവു 
ള.വരുടെ ടൂ രൂപം, ളു; ഭാഷ രി മുതലായ 
വയെ നടന്മാര് എത്ര പാടയത്തോടകടി അനു. 



റി 

കരിക്കുന്നു! ജിവിതാവ സ്ഥകളുടെ അനുകൃതിയാണ്ു 
നാട്യം. പക്ഷേ, കേവലം അനുകരണം പോരാ 
കലയ്യു. വര്ഷാഗമത്തില് ആനാദ്ദത്തോടുക്രട] 
പീലി; പരത്തി നിന്നാടുന്ന മയിലിന്െറ ആആ 
ആകൃതിയും ചേഷ്ടകളും ഉള്ളുകൊണ്ടു നടനു 
കാണാന് കഴിയണം. അതിനുള്ള ശക്തിയാണ്ട 
ഭാവന. ധാരണയേക്കാമൂം ഉയന്ന ഒരു മനോഖ്യാ 

പാരമാണതു . മാധവന് ഭാവനാശാലിയാകയാ 

ലാണ് ഇന്നലെ മയൂരനൃത്തം അത്ര മനോഹരവും 

സ്വാഭാവികവും ആയിത്തീര്ന്നത് . 

ചില്ലി: --- കലയെക്കറിച്ചു് ഒരുപന്യാസം ഞാന് ഈയിടെ 

വായിച്ച മനുഷ്യര്ക്കു മാത്ര മല്പത്രേ കലാവാസന! 

ചിലന്തിപര്ഗ്ഗുത്തില് ചി]ല നര്ത്തകന്മാരുണ്ടു 

പോലും! പെണ്ചിലന്തിയുടെ മമ്പില് നിന്നു് 

പ്രണയിയായ ആ ജിവി] ചോടുവയു,്ഛം, ചന്ത 

ത്തില്ത്തിരിയും, മുമ്പോട്ടും പിമ്പോട്ടും ത്ൃൃടി 

ക്കൊണ്ടു നീങ്ങും. 

ശ്വീല:-- ആണ്മയില് നൃത്തം ചെയ്യുന്നതും പേടകറംക്കു 

തന്െറ നേരേ പ്രണയവും ആദരവും ജനിപ്പിക്കാ 

നാണത്രേ. മയിലിനും ചിലന്ിക്കും ഭാവനയുണ്ടോ? 
അവ എന്തിനെയെങ്കിലും അനുകരിക്കുന്നുണ്ടോ? 

ഇല്ലെന്നാണ് എനിക്കു തോന്നന്നതു. 

ശഞ്ജിനി: _ ശരിയാണു്, അവയും ഭാവനയും ഇല്ലാ, അനു 

കരണവാസനയും ഇല്ല. ശക്തിമത്തായ ഒരു മനോ 

ഭാവത്തെ, ഒരു മനോവികാരത്തെ, അവ പ്രകടിപ്പി! 



കറ്റ 

ഷിടുന്നു. അംഗങ്ങളു ടെ ലാഘ പത്തോടുക്രടിയ ചലന. 

മാണു ആ ഭാവ പ്രകടനത്തിനുചം മാഗ്മായി അവ 

അംഗീകരിക്കുന്നതു . അതോടുക്രട! രൂപലാവണ്ടയ 

ത്തേയും പ്രകാശിപ്പക്കുന്നുണ്ടു് . നത്തക൯ പ്രേക്ഷക 
ന്മാരുടെ മനോദ്ദഷ്ണിക്കു പഷയമാക്കുന്നതും മാനസ 
ഭാവങ്ങളെയാണു്.. താളലയത്തോടുക്രട്യ അംഗ 
ചലനം നടനം _ തന്നെയാണു് അതിനുള്ള ഉ പായം. 
ഇങ്ങനെ ഞആത്മഭാവത്തെ ഭംഗിയായി വ്യഞ്ജി 
പ്പിക്കുന്നതു" കലയുടെ മുഖ്യസ്വഭാവമാകുന്നു. ഭാവ 

നയും അനുകരണചാസനയും അതിനു സഹായവും. 

ജീച:-_കല തആത്മാവിഷ്ട്യാരമാണ് എന്നു പറയുന്നതു 
ഇതുകൊണ്ടാണ്, സല്ലേ? 

രഞ്ജനിഃ_ ചിലന്തിയിലും ശയിലിലും ത്തത്മാവ 

ചി 

എ 

ഷ്ല്രാരത്തിചുള്ളു കൌതുകം വളര്ന്നുവന്നിട്ടില്ല. 
പ്രകൃതി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ടത്തോളം മാത്രമേ അവ 
യുള്ളൂ. മനുഷ്യ൯ ഭാവനകൊണ്ടും അഭ്യാസം 
കൊണ്ടും കലാവാസനയെ സംസ്തൃരിക്കയും അഭി 
വൃദ്ധിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടണ്ടു'. ഗുഹകളില് 

__ പ്രാത്തിരുന്ന തആടിമമനു ച)൪പോലും കചാഭിരുചി 
പ്രദര്ശിപ്പിച്ചിുന്ന. ഭയസംഭ്രാന്തങ്ങളായി കതി 
ച്ലോടന്ന ജന്തുദളയെടെ ഛായകറഠം ഏത്ര സാമത്ഥ്വ 
ത്തോടുക്രടിയാണ് ഗുഹാഭിത്തികട്ില് അവര]ല് 
ചിലര് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതു ! 

്ില്ലി:--മയൂരധൃത്തം നന്നായിട്ടു എന്നാല് അതിലം 
നന്നായി ആ മുക്കുവനന്െറയും കടലന്െറയും. 
അവസ്ഥകളുടെ അനുകരണം. 



മ്) 

ല്ല: ത്തം വി യുന്ന തിരകഠം മുധിച്ചകൊണ്ടു 

ആടിയുലഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന തോണിയില് ആ മീന്. 

പിടിത്തക്കാര൯ തേക്കം പിടിച്ച നില്ക്കുന്നതും 

വല ചുഴാറിഡയെറിയുന്നതും ഒക്കെ എത്ര ഭാഗി 

യായി അഭിനയിച്ചു! ഇരമ്പിമറിയുന്ന ഒരു കടത: 

മുന്പിലുണ്ടെന്നു തോന്നിപ്പോയി! 

ലില്ലി; __ തിളങ്ങുന്ന ഒരു വലിയ മമത്സൃത്തെ കിട്ടിയപ്പേം 

ത്തെ മുക്കുചനന്െറ ഉന്മേഷവും കണ്ണിലെ തിള 

൧വെം എന്നിലേക്കു പകന്നതുപോലെയായിരുന്നു 

അല്പദനരത്തെ തനുഭവം.  യൃത്തം കാണാന്. 

പോകമ്പോഠം എന്തോ എനിക്കു തിരെ ഉത്സാഹം 

ഉണ്ടായി രൂന്നില്ല.  എത്തൊരു ഉ ന്മേഷമായി രുന്ത 

ആ രംഗം അഭിനയിച്ചതു കണ്ടപ്പ്യോഠം. മീന്. 

പിട തക്കാരുടെ ആ ധിരജിവിതത്തിനെറ നേരെ, 

' എനിക്കു് ആദരം ജനിച്ച. 

ദ്്ജിനി: __ദാപങ്ങളെ ആവിഷ്ടരിക്കുന്നതാണ് കല: 

എന്ന ഞാന് പറഞ്ഞല്ലേ റ അതോടുക്രടി 

സമാ ഭാവത്തെ മറവമ്ള. വരില് അത്തു ഉണര്ത്തു. 

കഡുഠ ചെയ്യുന്നുണ്ടു്. അതുകെ: ണ്ടാണ് വൃത്തവും 

നാട്യവും സന്ദര്ശകമ്മാരേയും, കവിതയും സഗോീ 

തവും ത്രോതാ ക്ക ളയും രസിപ്പിക്കുന്ന. മത്യ്യം 

പ്പിടിക്കുവാ൯പോടുന്ന മുക്കുവനേറയും അവന് 

ധീരധിരം വിഹിക്കുന്ന സ്ധ൨ള്) ദ്രത്തി നേ റയും ഭാവ 

ങ്ങളെ മാധവന് ഭാവനയില് രം ന 
വു" ന; ന് 



3] 

ജനകമായ രിതിയില് വ്ൃഞ്ജിപ്പിച്ചു. അവയവ 

ങ്ങറം 2ഒ ലാവണ്യവും താവ യഥേഷ്ണ്ും ലാഘവ 

ത്തോടുക്രടി ചലിപ്പിക്കുവാന് അദ്ദയാസപാടവവും 

മാത്രമുണ്ടായാല് പ്പോരാ. അതെല്ലാം ഭാവങ്ങളെ. 

പ്കാശിപ്പിക്കാനാ:ണു്; അങ്ങനെ സമഭാവങ്ങളെ 
മറവുള്ള വരുടെ ഹൃദയങ്ങളില് ഉണത്താനാണച്. 
ഭാവനയും വികാരവുമാണ് ഏതു കലയുടേയും 
ജിവന്. നിങ്ങം സരോജിനീദേചിയുടെ ഒരു 

കവിത വായിച്ചിട്ടണ്ടോ, മ് ന്പിടുത്തക്കാരുടെ 
സമുഭരവിഹാരത്തെപ്പററി %ു 

ലീല:_ ഉണ്ടു്. അവരുടെ പാട്ടു കഠം മാത്രമല്ല, തുഴുകഠം 

തമ്ജിനി:__നത്തകന്൯ ഭാവപ്രകാശത്തി 

ലം 

അനങ്ങുന്നതുക്രട; കേഠംക്കുന്നതുപോലെ എനക്കു 
തോന്നിയിട്ടണ്ട്. 

ര്യ 

ന് അവയവങ്ങ 
ളേയും താളലയങ്ങളേയും ഉ.പകരണമാക്കുന്നു; 
കവി, ഭാവം ആവഖിഷ്യരി ക്കാന് വാക്കുകളേയും 

പ്രാസവ്ൃത്താദ!കളേയും ഉപയോഗിക്കുന്നു. 
എനിക്കു ചിത്രമെഴുത്തില് വലിയ പാട വമില്ല 
ഏങ്കിലും രേഖകളുടേയും വണ്ണങ്ങളുടേയുംസഹായം 
കൊണ്ടു ആ സമ്ദ്രത്തേയും മുക്കുവനേയും ഭാവന 
യില് “ കണ്ടതുപോലെ ഞാ൯ വരയ്ക്കാം. എല്ലം 
ക്കളും ജിവിതഭാവങ്ങളെ പ്ൃഞ്ജിപ്പിക്കുന്നു. 

994151 
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നടന കവിയും ചിത്രകാരനും പവ്ൃത്യ സ്മ 

ങ്ങളായ തമുപകരണങ്ങളെയാണ് ആശ്രയക്കു 

ന്നതു; അത്രമാത്രം. യ്ൃത്തം, നാട്യം, ചിത്രം, 
കവിത, സംഗീതം ഇവയെല്ലാം ഇങ്ങനെയുണ്ടാ 

യിട്ടുള്ള കലകളാണ്ഞ് . | 

ചീച: __പ്രതിമാനിമ്മിതിക്രടി കലകളുടെ പട്ടികയില് 

പെടുത്തണം; വേണ്ടേ ? 

ലില്പി,__ തീര്ച്ചയായി 3൦. 

രഞ്ജിനി: __ പ്രതിമാകരണം കലതന്നെ; ആലയസനിമ്മം 

ണവും ഒരു സമുദായത്തിന്െറ സഈന്ദയ്യബോധ 

ത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാകുമ്പോം കലയുടെ 

'പദപിയിലേക്ക് ൭യരൂം. ടാജ്മഹാഠം ഒന്നാം 

തരാ കലയല്ലേ % 

ലീല: __മനുഷ്യനെറ സനന്ദയ്യബോധത്തെ പ്രകാശിപ്പി 

ക്കകക്രടി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണോ സംഗീതം, 

കവിത മുതലായവയെ സുന്ദരകലകുഠം എന്നു 
& 

ഷ് 1 

പറയുന്നയ്യ ? 

രഞ്ജിനി അതേ. അവയുടെ മുഖ്യമായ ഒരു ധമ്മം 

സൌന്ദയയബോധത്തെ പികസിപ്പ്ിക്കു കയഠണ്ട്. 

സ്വഭാവത്തിനും പ്രവൃത്തിക്കും എന്നു വേണ്ട ജീവി 

തത്തിനു പൊതുവേതന്നെ സനന്ദയ്യബോധം 

കൊണ്ടു് ഉല്ക്കര്ഷം ത ഉ വാകുന്നതാണു് . 



ചം 

ലില:__ ഈയിടെ ഞാന് ഗാന്ധിജിയുടെ ഒരു വെണ്ണ 

ക൭ല്പ്രതിമ കണ്ടു. അദ്ദേഹം ജീവനോടെ 

മുന്പില് നില്ക്കയാണെന്നു തോന്നി. ശാന്ത്യും 

സ്റ്റേ: വും ആര്ദ്രതയും സ്ൂരിക്കുന്ന ആ ല്ദ്്് 

കംക്കു ദൃന്തു ചൈതന്യം ! ജിവന ല്ലാത്ത ഒരു 

സാധനത്തിന് ഇങ്ങനെ ജിവനുണ്ടെന്നു തോന്നി 

ക്കണമെങ്കില് അന്യാദൃശമായ വൈഭവം വേണം. 

ഗാന്ധിജിയുടെ മുഖത്തിലെ സ്ന്റേഹമധുരമായു, 

ശാന്തത, ആ പ്രതിമ എനെറെറ ഉള്ളില് പകര്ത്തു 

ന്നതായി എനിക്കു തോന്നി. 

രഞ്ജിനി. __പ്രതിമ ആ . ഭാവങ്ങളെ നമ്മുടെ ഹൃദയ 

ത്തല് ഉണര്ത്തുന്നു എന്നു പറത്താലായരിക്കും 
ശരിയാവുക. ഭാപചഭാവനകളെ പരഹ്ൃദയത്തി ൯ 

വകത്താ൯ന് അഥവാ ഉ ണത്താ൯ ഉള്ളു ശര ത] 

യാണു് കലയുടെ വിജയം. 

ലില്പി:__ കരിശില്ത്തറ പിരിക്കുന്ന 'യേശുവിന്െറ ഒരു 
_മനോഫരചിത്രം എന്െറ വിട്ടിലുണ്ടു . വേദന 

തോന്നിക്കുന്ന ആ മുഖത്ത് എന്തു ഒയയാണു . 

എന്തു സ്നേഹമാണു. തആ ചിത്രത്തിന്െറ 

മുന്പില് നില്ക്കുമ്പോഠം എനെറ ഹൃദയം 
അലിഞ്ഞൂുപോകുന്നതായി തോന്നാവണ്ടു്. ചില 
പ്പ്യോഠം രോമാഞ്ചം ഉണ്ടായിപ്പ്യോകും, 

ടിനി; _ യൂദാസിന്െറ ചിത്രം കാണുമ്പോഴോ $ 
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ലില്ലി:__കൃതഘ് നനായ ഘാതക൯ന്െറ ഭയങ്കരതനി റഞ്ഞു 
ആ മുഖത്ത ലെ ഓദരാ സ്റ്റായുവും ഉദദ്വഗജനക 

മാനെ. 

ലില: _ ഇരുപതു ത്തററാണ്ടു ടഠംക്കു മുന്പു റാടന്ന തൃ: 

സാഭവം., അതുപോലെതന്നെ, ആ യേശുചിതൃം 

നമുടെ ഹൃദയത്ത ല് ഇന്നും പ്രത്യൂല് പാഭപ്പി 

ക്കുന്നു; ഇല്ലേ? കല എന്തൊരു” അനുഗ്രഹമാണു 

നശ്വരമായ ജീവിതത്തിന്െറ വിലയേറിയ അനു 

ഭവങ്ങഠാക്കു അനശ്വരത കൊടുക്കുന്ന കല. 

ലില്ലി :__നളു വികാരങ്ങളെ കല ബലിഷ്യങ്ങളാക്കുന്നു. 

ചീത്ത മനോഭാവങ്ങളെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നു. 

രഞ്ജിന :_അത)നന്െറ പരണാമമാണ് സന്ദ്യ 

ബ്വോധ. 

ലീച:__ആഷ് ളാദിപ്പിക്കുകയും ഉല്കൃഷ്ണയിവ തത്മിന് 

പ്ര ചോദനം നല്കുകയും ച്െചെയ്യുന്ന കലയാരെ 

കല എന്നു ഗാന്ധിജി പ്രസ്താവച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ഉഞ്ജ് നി;__ഉത്തമകലയ്യു” അതുള്ള കഴിവു” ഉണ 

യരതിക്കു:. 



ി 

ില്ലി:__ കലകളെക്കുറിച്ച് എനിക്കു ഇറിയും വളരെ 

യധികം അറിയ ണമെന്നുണ്ടു്. ഇന്നു സമയ 

മില്ലല്ലോ. 

ലീല:__നാളെ നമുക്കു ഒരുമിച്ചക്രടാം. 

ജി. ശങ്ക.രക്കുവപ്പൂ് 

ന ്തയടാ്ങ ഇം നട ൯ ക... നത 

പാഠം ൬. 

കവിപ്പതിക്ഷ്ധ 
തേടിഖന്നിടുന്ന കൈടഭലൈരി തന് 

കേടററ ദൂതന്മാര് പിന്നാലെപായ് 

__. മുലോകനായകന് മേവിനിന്നിടുന്ന 
പാലാധ്തന്നില് ഞാന് ചെല്ലുംനേരം 

പ്യുരുന്മാരാക്കിനാ ൯ നിതിയാലെ 

നിര്ഗ്ശുതിചൂണ്ടള്ള വൃക്ഷങ്ങറംക്കെല്ലാമേ 

ഗാഥ യെക്കൊണ്ടിവന് പാതകം പൂണ്ടോരെ.- 

സല്ഗതി നല്കിനാന്൯ ഗാഥകൊണ്ടേ 
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ഭകതന്മാരായുള്ളോരുത്തമന്മാരുടെ 

ചിത്തവും ചാലെക്കുളൂര്പ്പിച്ചുടന് 

മുകതിയെത്തന്നെയും നല്കി നിന്നിട് നാ. 

നു ശമ ഗാഥയെതക്കൊണ്ടു താനും; 

ചാരത്തുകെ ളള ണം പാരാതെയെന്നാലി. 

ഭ്വാരസ്ഥനാമിവന്തന്നെയിപ്പേ ൦; 

ദാസനായ ക്കൊഠംകയും ചേണമെന്ന'ങ്ങന്ദെ 

ദൂതരായു കള പര് ചൊന്നതെല്ലാം 

അമ്പ് നോടങ്ങനെ കേട്ടുകേട്ടേഷ ഞാന് 

തമ്പുരാ൯മമ്പിലും ചെന്നു പിന്നെ; 

/പാലിച്ചകൊള്ളേ ണം പാരാതെയെന്നെ നി, 

നീലക്കാർ൨ ഇ്ണരേ കൈതൊഴുന്നേന്. ? 

എന്നതു ചൊല്ലി വണങ്ങ।നിന്നീടന്നൊ- 

രെന്നുടെ മേനിയിലെങ്ങുമപ്പ്യോം 

കാവദന്റ്റന്തന്നുടെ കണ്ണില് നിറഞ്ഞൊരു ടം, 

ഷാ രുണ്യവാരിയെത്തുകുകയാമ് 

കോറാമയിര്ക്കൊണ്ടൊരു മേനിയുമായി ഞാ.. 

നാമോദം മേളിച്ച മേവും നേരം 

റൂ 
ഭാസനെന്നു മള തോ വന്തൃതായല്ലൊ നന് 

ഗാഥയേ നിമ്മിക്കകൊണ്ടുതന്നെ. 



ന് 

ഏതൊരു പേലയി ലാക്കി നിന്നിടുന്നു 

നിതിയിലിന്നിവന്ന ന്നെയിപ്പ്യോഠം 

ദൂതന്മാരിങ്ങനെ ചോദിച്ച നേരത്ത- 

പ്രാതകവൈരയായുള്ളവന് താന് 

മെല്പപേയെ൯മുഖം നോക്കിനിന്നന്നേരം 

ചില്ലിത൯തെല്ലാലെ ചൊല്പകയാല് 

പ്രാഞ്ജലിയായ ഞാന് പാഞ്ഞുചെന്നന്നേരം 

തോഞ്ഞുനിന്നിടുന്ന മോദത്താലേ 

പാതകം ലേരററ പാണായെക്കൊണ്ടവന്- 

പാദ അറം മെല്ലെന്നെടുത്തു പിന്നെ, 

നോറവനിന്നിടുമെന്മാറത്ത ചേത്തുനി_ 
ന്നേററം തെള് ഞ്ഞു പുണര്ന്നു മേന്മേൽ 

വാര് ജസംദവന് വാമനമ്പാദത്തെ. 

വാരിയെക്കൊണ്ട പണ്ടെന്നപോലെ 

 ആനദലോചനവാരിതന് പച്രംകൊ.- 
ണ്ടാദരലോടു കുളിര്പ്പിച്ചപ്പോഠം 

സ്സുംഗം വേറട്ട സത്സംഗ് യാകുമെ.. 

നുത്സംഗം തന്നിലേ ചേര്ത്തു പിന്നെ 

എന്മനം തന്നില് പണ്ടുന്മേഷിച്ചള്ള വ 

തുണ്മയോയെന്നതു നിണ്ണയിപ്പാ൯ 



ചം 

ഫ്ാഥയില് ചൊന്നുള്ള രേഖകളോരോന്നേ 
ബോധയെക്കൈവിട്ടു നോക്കിനോക്കി 

മെല്ലെമെല്ലെന്നു തലോടിനിന്നന്നേരം 
പല്ലവം വെല്പമപ്പാടങ്ങളെ 

പാണികഠംക്കിടടന്നോരാനന്ദം പൂരിച്ചു 
വാണിടവേണുമേ ദൈവമേ ഞാന്. 

കൃഷ്ണഗാഥ] (ചെവശ്തകേരി 

പപാഠാ ൭9, 

റ വീ 

[ 

യൂറോപ്പിനേറയും ഏഷ്യയുടേയും നടുക്കുനിന്നു 

തകാണ്ടു കടലോളം കൈനീട്ടി ഇരുഭൂഖണ്ഡങ്ങളേയും വാര! 

പ്പിടിക്കുന്ന മട്ടിലാണു” റഷ്യയുടെ നില. ഗോള 
ത്തിന്െറ ആറിചൊരുദാഗനത്തോളം വരും റഷ്യ ആകെ. 

ശ്രൂടുയാല്. വലുപ്പംകൊണ്ടുതന്നെ ആ സാമ്രാജ്യ 

മറേറതു മഹാശക്തിയൂക്ഛം എടുത്തു വിഴുങ്ങിക്കളുയുവാന് 
പാടില്ലാതാഷിട്ടുണ്ടു്. പല കാലങ്ങളായി പല ജനക്ര്ജ 

ടടങ്ങാം പല പ്രദേശങ്ങളിലും കുടിയേററം നടത്ത] കഠ% 
നാടാക്കിയും നാ നഗരമാക്ടയും പോന്നതിനന്െറ സയ 

കുതഫ്ചമാണ് ഇന്നത്തെ വിശാലമായ റഷ്യന് സാമ്രാജ്യം, 
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യൂറോപ്പിലും ഏഷ്ട്യയിലുമായിക്കിടക്കുന്നതിനാല് റഫ്യയെ 
സാധാരണമായി രണ്ടു വലിയ ഖണ്ഡങ്ങളായാണു ഗണി 

ആആ ഖണ്ഡങ്ങളെ വേര്തി രിക്കുപാനുള്ള വേലി! ി ക്കാ. 

ക്കെട്ട' പ്രകൃതിയുടെ വകയായിത്തന്നെയുണ്ടു. കഴ്ുക്കു 
 യൂറല്പവതപാക്തിയും തെക്കുകിഴക്കു പൊക്കമേറിയ 

കൊക്കേഷ്യന് ഗിരിനിരയും തെക്കുപടിഞ്ഞാറ൨ കാര് 

പേത്യ൯ മലകളുമാണ്ഡ് അതിത്തിക്കുററികഥം. യൂറോ 
ച്യൃന്റഷ്യയയുടെ അന്തരാളത്തിലധികവും ഒരുവിധം 

നിരന്ന ഭൂമിയാണ് . ഏതാണ്ടു്” മഭ്ര്യസ്ഥമായ തആആ പ്രേ 
ശമാണു്” റഷ്യന്ചരിത്രത്തിന്െറ നിമ്മാണശാലയെന്ന 

' വ്റയാം. 

റഷ്യയില് ധമനിക൦ം പോലെ സര്വ്വാവയവങ്ങ 
ളേയും പോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടൊഴുകുന്ന കുറേ നദികളുണ്ടു”, 
അവ ഈറന ഭൂമികളില്ന്നിന്നാരംഭിച്ചു” ഒരുമാതിരി 
പൊടിമണ്ണില് കരടി രാജൃത്തിന്െറ പല ഭാഗങ്ങളേയും 
പൃണര്ന്നൊഴുകുന്നതിനാല് അലയുടെ തീരങ്ങറം ഐശ്വ 
തത്തിനെറ നൃത്തവേദികളായി ചമഞ്ഞിര് രിക്കുന്നു. പല 
ജലപ്പാതങ്ങളുയും ക്രട്ടിയിണക്കുന്നൊരു സ്ഥാനത്താണ്മ 

ട്ാസ്യ്ോ നഗരാ, അതു പിന്നെ സാമ്രാജയത്തിന്െറ 
കുതികേന്ദ്രമായതില് എന്താണാശ്ചയ്യം? യൂറോപ്പ്യന് 
്യയയിലെ നദികളെക്കാഠം” നിളം ക്രടിയവയാണ്' സൈ 
271 കാലം കുഴ്ച'യുന്തോവം ജനങ്ങള്ലെ 
സബ ൯പ്രദേശങ്ങളില് ഉപനിവേശത്തിനാക൪ഷി 
തു പ്രസ്തുത നദികഠംതന്നെ. എന്നാല് വടക്കന് 
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ധ്രവസമദ്ര (അട്ടിക്ക് സമുദ്ര) ത്തില് ചെന്നു പീഴുക 
യാല് ആ നടികം അത്ര പ്രയേഠജനകരങ്ങളല്ല. 
ഡോണു, നിപ്പുര്, വോഠംഗാ എന്നിങ്ങനെ കേളിപ്പെട്ട 
നടികഠംതന്നെയാണു റഷ്യയുടെ ജീവനാഡി കം. 

മോസ്വ്യോവിന്നുപുറമേ യുൂക്രയില് തലസ്ഥാനമായി! 

വിളങ്ങുന്ന കീവും, യൂറോപ്പിന്െറ മമ്മസ്ഥാനങ്ങളിലേ, 
ക്കൊരു ജനല്പോലെ നിലകൊള്ളന്ന ലെനിന്ഗ്രാഡും. 

റ് നദികളുടെ മമ്മസ്ഥാനങ്ങളാണു് . നദികളാണെ. 

വിടെയും സംസ്ല്ാരവാഫിനികളെന്നു പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. 
യൂറോപ്യന് റഷ്യയില് വിള ഭൂരികഠം വര്ഭധിപ്പിക്കുവാ൯. 
മാത്തമല്പ, മഹാനഗരങ്ങഠം ഉത്ഭവിപ്പിക്കുവാനും, വാണി 

ജയഠദികഠം പളത്തുവാനും ജനവ്യൂഫങ്ങളെ തമ്മിംടിപ്പി 

ക്കുവാനും, ധേണ്ടിപന്നാല് ശത്രുക്കളെ നിരോധിക്കുവാനും 

കൂടി പ്രധാനനദികഠം ഉപയോഗസപ്പെട്ടിട്ടണ്ടെന്നറിഞ്ഞാല് 

റഷ്യ്യന്സംസ്ല്ാരത്തിന്െറ രൂപമെടുക്കലില് അവയ്യ്ലെന്തു 

പങ്കണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അനുമാന ക്കാമഃല്ലാ. സ്ത്റാവോ 

ണിക് വംശ മാരായ റഷ്യന് ഗ്രദ്മീണതെ, ഒരുദുഗത്തു 

ഏഷ്യ്യാറരിക് ജാതികളോടും മറവഭാഗത്തു ഫിന്നിഷ്" 

ജനതതിയോട്ടം ഇണക്കി, വമ്പിച്ചൊരു റഷ്യന് ഭാ 

യത്തെ സ്വരൂപിച്ച് ഇന്നത്തെ നിലയി; 

പ്രസ്തുത നദികളാണെന്നു പറഞ്ഞാല് പരമാര്തം 

മാത്രമായിരിക്കും. 

രാജുത്തിന്െറ ഭൂരിഭാഗവും കാട്ടപിടിച്ചു കിട്ട 

കയാണു”. പല പ്രദേശങ്ങളിലേയ്യുചമായി വളഞ്ഞു 
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ഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഉപനദികഠം കാടുകളെ നലനിത്തിപ്പോ 

രുന്നു. റഷ്യയന്ഗ്രാമിണര് അധികവും ആ കാടുകളിലങ്ങി 

ങ്ങായി ആസ്ഥാനങ്ങഠം നാമ്മിച്ച കൃഷിയും മറവമായി 

കഴിഞ്ഞുക്രടന്നവരാണ് . നാടറിയാത്ത വക്കു അവരുടെ 

താവളങ്ങം കണ്ടുപിടിക്കുവാന് പ്രയാസ മായിരിക്കും. 

യദ്ദ ച്ലുയാ അവിടെച്ചെന്നു കേറിയാല്ത്തന്നെ തിരിച്ചു 

പ്രാണംകൊണ്ടുപോരുവാ൯ അവരെ ക്രട്ടപിടിച്ചേ 
കഴിയൂ. കൊടിയ വഷകാലത്തു' ആ വനസങ്കേതങ്ങളില് 

അവക്കുതന്നെയും ജീവസന്ധഠരണം ക്ലേശകരമായി 
പ്പ്യോകം. എന്നാലൊന്നുണ്ട്'.  തഞുത്ത രാത്രികളില് 
തങ്ങളൂടെ പ്രമൃതിസുന്ദരമായ ലോകത്തെക്കുറിച്ച മധുര 

സ്വപ്ലുങ്ങഠം കണ്ടാനന്ദിക്കുലാ൯ അവക്കു ക്ടിയും. 
റഷ്യന് സാഹിത്യത്തിന്െറ വിശേഷ്തകളിെ ന്ന് അവ 
രുടെ ആ ജിവിതം തന്നെയാണ്. 

യൂറോപ്പയന്റഷ്യയില് വലിയൊരുഭാഗവും സൈ 
ബിയ്യന് പ്രദേശവും ഒഴിച്ച് അല്ലം തെക്കോട്ട നീങ്ങി 
യാല് യുക്രയി൯ സമതലമായ). അവിടെ കാട്ടം പം ലും 
നു 

കുറവാണു്. ഫലപുഷ്ടിയേറി ഒരുമാതിരി കരിമണ്ണു 
കൊണ്ടു നിറഞ്ഞുചിരിഞ്ഞുകിടക്കന്ന ആ ദേശത്തെ 
റഷ്യയുടെ കള പ്പുരയെന്നാണു വിളിക്കാറ്. പണ്ടു മറ൨ 
പല വഗ്ലക്കാരും ആ കളപ്പുര കണ്ടുകെട്ടുവാ൯ പണ 

പ്പെടടിട്ടണ്ടു്. എത്ത യുദ്ധങ്ങളാണ് ത്ആആ നാട്ടില്വെച്ചു 

നടന്നതെന്നു കണക്കില്ല. ആ യുദ്ധപരിചയംകൊണ്ടാ 
യിരിക്കണം അവിടത്തുകാര് മിക്കവരും നല്ല പടയാളി 
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കളായതു്. അവരുടെ പടവെട്ടിക്കൊണ്ടള്ള ജീവിതം 
ഷ്യന്സാ ഹിത്യത്ിില് വിരസ്ഫുരിരങ്ങളായ ഘട്ടങ്ങ 
ളെത്രയോ നിമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് . അധികാരികഠം ഇടയ്ക്കു 

ഭയ്യ മാറിക്കൊണ്ടിരുന്ന യൂക്രയി൯ കാക്കു സ്വന്തമാ 

യാരു രാഷ്ട്ര മില്ലെന്നു വേണം പറയുവാന്. അതി 

നെപ്പററി അവരൊരു കഥ പഠയാവണ്ടു്". ഈശ്വരന് 
എല്ല്ാവക്കും സമ്മാനം നല്കിയക്രട്ടത്തില് അവരെ 
വിട്ടുകള ഞ്ഞൂവത്രേ. പിന്നീടു” അക്കായ്യമോര്ത്തപ്പ്യോഠം 
അദ്ദഹം ഒരുകെട്ടു നാടന്പാട്ടുകഠം എടുത്തുകൊടുത്തു” 
അവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചുപോലും. യഥാത്ഥത്തില് യൂക്ര 

യി൯കാരുടെ ഗ്രാമിണഗാനങ്ങം വിളിപ്പെട്ടചയാണ്് . 
വീരകഥകള ധികം കാണുന്നിടത്താണല്ലോ നാടോടിപ്പാട്ടു 

കളു മധികം. 

റഷ്യയിലെ ജുതുഭേദങ്ങഥം പിശേഷിച്ചെടുത്തുപറ 

യത്തക്കവയാണ്.. പര്ഷകാലത്തു കടുത്ത തണുപ്പ്യാണ്ട് 

ആരും വിറങ്ങലിക്കും. വിദേശികഥം ജിവനുംകൊണ്ടു 

പോരാന് വളരെ പണ്ടിപ്പെടണം. ധ്രുവലപ്രാന്തങ്ങളില് 
തനൂപ്പിനു പുറമേ ശ്രരിരുട്ടും. അക്കാലത്തു യാതെ 

തൊഴിലും നടക്കുകയില്ല. കൃഷിക്കാരൊക്കെ അകത്തു 

ചടതഞ്ഞുകൂടുകയായി. കൊടിയ ശൈന്യമേല്ക്കാതിരി 

ക്ത്തെക്കവിധം കെട്ടിയിട്ടുള്ള വയാണ് റഷ്യ൯ഗ്രാമീണ 

ടെ പവിടുകറം. വസന്തകാലമാരാഭിച്ചാല് മഞ്ഞിന് 

കീട്ടകറം കുറേശ്ശ അലിയുകയായി., എന്നിട്ടും വളമെ 

കഴിയണം ” കാട പച്വപിടിച്ചതുടങ്ങുവാ൯ം രാജ 



45 

ത്തിന്െറ പുനര്ജ്ജന്മ മറിയി കടന്ന പരസ്യങ്ങഠം ഏതാനും, 

ദിവസങ്ങറംക്കുള്ള1ല് പിരിയുന്ന പുക്കളായിരി ക്കും. 
മരണാനന്തരം ഉത്ഥാനം എങ്ങനെയെന്നറിയു ചാന് 
ഈസ്റ്റ൪കാലത്തു റഷ്യയശ്കാക്ക് എളുപ്പമാണ്. ഈസ്റ്റര്. 
കഴിഞ്ഞാല് കാലാവസ്ഥ സുഖ കംരമായിരിക്കും. എന്നാലും 
ഒടുവില് വരുന്ന ശാധത്തോളം നന്നല്ല മറെറാരു. 
കാലവു . ട 

_, ഷ്ട്യയെ കരുപ്പന്നങ്ങു ടെ കലവറയെന്നു വിളിയ്ക്കാ 
വണ്ടു. എത്ര നശിച്ചാലും റഷ്ട്യക്ക ക്കു ജിവിക്കാനു 
ള്ളതു ശേഷ്മൈന്നാണു" പൊതുവെ തഅഭിപ്പായം. 
യൂക്രയിന് പൃദേശങ്ങഠം കൃഷാക്കു പററിയവയാണെന്നു 
പറഞ്ഞുട്ടുണ്ടല്ലോ. അവിടത്തെ കരിമണ്ണില് വിള യാത്ത 
ധാന്റ്യങ്ങഠം ചുരുങ്ങു . ഗോതമ്ചിന: ണാ? അവയില് 
ഒന്നാഠ സ്ഥാനം. മതുക്കോട്ട കുറേക്കൂടി നിങ്ങി ഏതാനും 
ദ്വീപുകളില് മുന്തിരിയും പുകയിചയും, 
ളില് നെല്ലം വളരുന്നു. 
ക്കാരുടെ 

പവ്വതസാനുക്കു 
പക്ഷേ കൃഷിയാണ് റഷ്യ 

പാനഥായ തൊഴ്ടിലെന്നു പറഞ്ഞുക്രടാ. 
കൂഡ.൯നദിതിരങ്ങളിച്ചം സൈബിയ്യ്യയിലും കേമമായി 
മര്ധ്യവ്യവസായം നക്കുന്നു . സ്വണ്ണം തൊട്ടുള്ള മയക്കു 
ലോഹങ്ങളും റഷ്യയില് അവിടവിടെയായുണ്ടു്. ല്ലം ി ടു 

ന്യ രക്ക്” യാതൊരു കോമവുമല്ല. എല്ലാററിലുമധികം ആദായക്രരമാ യുകൂള തു റഷ്യയിലെ പെട്രോ. വ്യവസായ 
0൬ , ലോംംഗാനദിയുകട തീരങ്ങളിലും കൊക്കോ 
ദ്യ൯പര്വ്വതനിരയുടെ താഴ്ച വരകള്” ലും കള്ളി ടിക്ക 
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യാത്രക്കാക്കു പെട്രോഠം വാറവന്ന യന്ത്രശാലകറഠം തുടരെ 

ത്തടരെക്കാണാം. പെട്രോഠം കേന്ദ്രങ്ങളുടെ തലസ്ഥാന 

മാണ് ബാക്കു??. റഷ്യയില് പെട്ടോളൂ വന്ന വേറെയും 

സ്ഥചങ്ങളുണ്ടു . ആവശ്യം നേരിട്ടപ്പ്യോഠം റഷ്യക്കാർ അവി 

. ടങ്ങറം തേടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. യൂറരുപര്വ്വതനിരയുടെ 

സമിപത്താരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്രമം മറെറാരു ബാക്കു? 

ഉ.ണ്ടാക്കിക്ക്റിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണറിവു”. ഇത്രയെല്ലാം 

തു ല്പ്പുന്നങ്ങളുണ്ടാ യിട്ടും വളരെ റൊലമായി റഷ്യ ഉണ്ടിയ 

ക്കാരനു നിലം പണയപ്പെടുത്തി കൃഷിയിറക്കുന്ന നാട്ടും. 

പുറ തുകാരനെപ്പ്യോലെയാണ്ട്, കറ്റിഞ്ഞുവന്നിട്ടുക്ള.ത്് . 

ജൂ നമനിയിലും, ഫ്രാന്സിലും, ഇംഗ്ലണ്ടിലും, അമമരിക്കു 

യിലും മറവമുള്ള നിവീശാമ്മാരുടെ ചരടുപി ടിയത്ത 

മനുസരില്വ ചാഞ്ചാടുന്ന പാവകളായിരുന്നു റഷ്യ൯ 

ഗാമീണ ഠിലധികവും. ആ നില ഭേദപ്പെട്ടുതുടങ്ങിയട്ടു 

ളേ റെയായിട്ടില്ല. 

[ ി 
ത്ന. 

റഷ്യക്കാർ പൊതുവെ കായബവം കൂടി യവരാണു , 

കാടും മേടും വെട്ടിവെളുപ്പിക്കും പണി, അങ്ങനെയു 

ണ്ടായ നാടിനെ ശത്രളില്നിന്നു രക്ഷിക്കാനുള്ള. 

യുദ്ധം, പോരെങ്ക]ല് ഇടഡ്ക്റിടയ്മു്ഛണ്ടാകുന്ന ക്ഷാമത്തോടും 

രാഗ ത്തോടുമു കള. മല്പിടുത്തം ഇവയുടെ ” ഫലമാകാ 
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അവരുടെ കായബലം. റഷ്ൃക്കാക്ക് എന്തും സഫിക്കാ 

മെന്നാണ് പറയാവു. ഉണങ്ങാത്തൊരു മുറിവു” അവ 

ക്കില്ല. പിതയ്യമ്പോഴേക്കും കൊയ്യണമെന്നെരു മനഃ 
സ്ഥിതി അവക്കില്ല, ഒരുകായ്യത്തിലും. പണി എതു 

“യെങ്കിലുമെടുക്കാം. ഫലം എപ്പ്യോഴായാലും മതി. ഈ 
സ്വഭാവം റഷ്യന്ജനസമുദായത്തിനാകെയുണ്ട് . 

വലിയൊരു രാജ്യത്തു ചിന്നിച്ചിതറി താമസിക്കുന്ന 
വരാണ് റഷ്യക്കാര്. ക്രട്ടില് കുടുങ്ങി യപോലെ നഗര 
വീഥികളില് ഇടതിങ്ങി ശ്വാസാമമുട്ടി കഴിഞ്ഞുക്രടാ൯ 
അവക്കു വെറപ്പാണു. ധാരാളമിടം വേണം. നാലു. 
പാടുമ'റങ്ങ! നടന്നു സ്വ.്ലൂന്ദം ചെരുമാവവാന് സ്ഥല 
മുണ്ടെങ്കിലേ അവക്കു തൃഷ്ജിയാക്ര. പുറത്തിറങ്ങിയാല് 
കാണുന്നവരൊക്കെ അവക്കു സഫോദരരാണ് . ആരോട്ടം 
തആത്മാത്ഥമായൊരു സൌഹാര് ദും. അകലക്കാരോ അപ 
രിചിതരോ വന്നുകേറിയാല് അവക്കൊരു പരിഭൂമവുമില്ല. 
മനസ്സ്ിണങ്ങി പെരുമാറി ആഗതരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു” 
അവരില്നിന്നു” അറിവുകഠം നേടാന് റഷ്യക്കാക്കു വളരു 
കമാണ്. അതുപോലെതന്നെ നാടും ലീടും വിട്ടു ലി ി 

ണം 

ഫ്ാനാനക്കുകളില് വുററിത്തിരിഞ്ഞു പുതുതായറിവുണ്ടാം 
കാനാ: 

നഗരങ്ങളില്ക്കയറി അധികാരത്തിന്െറ കണ്ണിനു 
നേരേ ഉരക്കാന് റഷ്യന് ജനത കൊതിക്കാറില്ല. എ 
പ്പോഴും ചെങ്കോലിന്തുമ്പത്തുനിന്നകന്നു ടെ സ്വരമായി 
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എല്ലമുറിയെ പണിചെയ്ത്ക ജീവിക്കണമെന്നാണവരുടെ 

മോഹം. ഏതു ഗ്രാമത്തിലുമുണ്ടാകും എല്ലാനരം തൊഴി 
ലാളികളും. ആവശ്യം വന്നാല് ക്രട്ടദത്താടെ എ വിടെ. 

പ്പോ ലിപ്പുണിയാനും അവര് തമയ്യാറായിരിക്കും. കാടു, 

നാടാക്കാനും നാടു നഗ രമാക്കാനും അവക്കു പ്രയാസമില്ല.. 

പക്ഷേ സ്ഥിരചാസം നാട്ടമ്പുറത്തുനന്നു മാററാ൯ അവ. 

രിഷ്ട പ്പടുകയില്ല, പണ്ടിില്ലാത്തപ്പ്യോഠം ധട്ടണത്തില്, 

നിന്ന ചര് ഗ്രാമ ്൦ളിലേയഷ്യ , തിരിയ്യഛുകയായി. നാട്ടില് 

സ്വന്തം കൊയ് ത്തും മെതിയും അതു പോലെയുളള പണ 

കളു മുള്ള പ്പ്യോഴും അവര് അങ്ങനെ ചെയ്യും. തന്മൂലം. 

ആണ്ടില് പല സന്ദര്ഭങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളൊഴ് ഞ്ഞു. 

കിടക്കും. പള്ളികളില് പൃമരുകളോടു പ്രസംഗിക്കേണ്ട]. 

വരും, പാതിരിമാക്കപ്പ്യോഠം- 

അത്യക്ത റഷ്യക്കാർ പൊതുചേ വെരക്കുന്നു.. 

അവരുടെ യുദ്ധവിജ്ഞാപനമോരോന്നും അതിനു തെജി; 

വാണ്. അവരുടെ നോവലുകറം വായിച്ചിട്ടുള്ള വര് ഈ 

പരമാത്ഥം കാലേ മനസ്സിലാക്ക ഹിരിക്കും. ീയഭപസം'" 

അതരമ്ങേറവന്നത റഷ്യ൯കഥകളിലാകുന്നു. എന് 

തന്നെ ഒന്നു പിടിച്ചുവചു പറയുകയാനണെ റഷ്യം മാരു 

പതിവു. അത്ര മനോഹരമല്ല?, അതു വിലക്ഷണ 

മല്ലി? എന്നൊക്കെയല്ലാതെ വളരെ മനോഹരം, 

44വളരെ വിലക്ഷണം എന്നൊന്നും അവരുടെ വായില് 

നിന്നു വിഴുകയില്ല. ഈ സംയതഭാഷണത്തിനു പിമ്പില് 

ഏതാണ്ടൊരു കൌശലക്കാരനെറ സ്വഭാവ; ഒളിച്ച 

നില്പ്പുണ്ട. റഷ്യൃക്കാരുടെ പ്രവൃത്തികള്ലു കാണാം, 

ടം 



4. 

ഈ സ്വഭാവം. പൊതുവെ സംസ്ല്ാരവര്ഭഥന കാംക്ഷി 

ക്ടന്നവരാണ്' റഷ്യക്കാര്. തങ്ങളിരുട്ടില് തപ്പുന്നവരാ 

_ ണെന്നു പറയും, അവരാരോടടം. വെളിച്ചം, കൂടുതല് 

'വെളിച്ചം_ അതിന്നെത്തേടിക്കൊണ്ടായിരിയ്കു്ഛം: എവി 
_/ ടെയും അവരുടെ ചെരുമാററം. പുതിയ പുതിയ പുസ്ത 

.കങ്ങാം വായിക്കാന് അവക്കെമന്തന്നില്ലാത്തൊരുന്സാഫ 
മുണ്ടു . 

സൂക്ഷി ച്വചെരുമാവക, പ്പിടിച്ചുപറയുക, ഫലിതം 
ചൊട്ടിക്കുക, ഉള്ളി ലൊന്നുകാണുക, ഇവയൊക്കെ ഏതു 
ഇഷ്യന്ഗ്രാമിണു൭ ന്റ സ്വഭാവത്തിലുമടങ്ങിയി രിക്കും. 

ചക്ഷേ കാപട്യവുമായി അവക്കിടപാടില്ല; അക്കായ്ു 
ത്തില് അവര അഭിമാനം കൊള്ള കതന്നെച്ചെയ്യുന്നു. 

സംഭാഷണത്ത।ല് വിവാഭപ്പിയരല്ല റഷ്യക്കാര്. ചോദ്യവും 
തുത്തരയം__ത്ആ ഏരപ്പാടവര് വെറുക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ 

തോന്നചുകഠം ഒരു പീര്പ്പിന൯് ഏതാണ്ടൊരു നാടകിയ 
രീതിയില് അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഫല് ചിപ്പിക്കും. നല്ല 
രസാപിടിച്ച പറച്ചില് ഇടായ്യെ, രോറം തടയുന്നതു” 
'അവക്കത്ര പിടിക്കുകയില്ല. തംദഠാംക്കു പറയാനുള്ളതു 
പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മറരുള്ള വരുടേതു” അവരിരുന്ന 
“അങനെ കേട്ടൂകൊള്ള്ത൦. ഇടയ, കയറി അവരൊന്നും 

പറയുകയില്ല. സ്വാശയപ്രകടനവേളയില് അവരുടെ 
മുദയവും ബുദ്ധിയും ഒന്നിച്ച ത്വരിതമായി ധ്യവത്തിച്ച 
കൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ടു് പ്രസംഗം ഒരു വഴിയ്മ, 
അ്ങനെപപോയാല് പ്പിന്നെ പിടികിട്ടുകയില്ല. റഷ്യന് 
കഥകളിലും നോവലുകളിലുമൊക്കെ പാത്രങ്ങാം ഭാനു 
പിടി ച്ചചി ധം പഠഞ്ഞുപറഞ്ഞങങനെ പ്വോകുന്നത്ു 

99446൩ 
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കാണാം. ഫലിതം ഇടയ്്ിടയയ,തിരും. കേറംവി ക്കാതെ, 
അവരറിയാതെ കുളിയാക്കുവാ൯ റഷ്യൃക്കാക്കുള്ള മിട്ടു 
ക്കൊന്നു വേറെധാണു് . തമ്മില് പറഞ്ഞു പിരിഞ്ഞതിന്ത 

ശേഷമേ ആരും ഉപഹാസത്തിന്െറ ഉള്ള റിയുകയുള്ള. 

റഷ്യൃക്കാര൯ ജന്മനാ ഒരു പരുക്കന് മട്ടാണ്്.. 

ലോകപരിചയവും സംസ്യാരവും കിട്ടിയതിനുശേഷവും 

ചിലപ്പ്യോഠം ഭാവംമാറിയാല് അവന് കൊടുങ്കാറവ. 

പ്പോലെ ഭയങ്കരനായിപ്പ്പോകം. എന്താകക്കയാണ. 

പ്പ്യോഠം സഭവിക്കുകയെന്നു” അറിഞ്ഞുക്രടാ. ഡോസ്റ്റോ 

ചസ്ക്ിതന്നെ ഈ ശിലമെടുത്തുപറഞ്ഞട്ടണ്ടു'. തീ 

കത്തിക്കാളിയാല് പിന്നെൌതില് അഭിമാനവ്യം അന്തസ്സും. 

കലമഹിമയും ഈശ്വരബോധവയം എന്നുവേണ്ട സര്വ: 

സ്വവ്യം റഷ്യക്കാരന് നീററിക്കളയുമെന്നാണു് അദ്ദേഹ 

ത്ത(൯െറ അഭ പ്രായം. എന്നാല് ആധേധമൊന്നത 

ശമിച്ചാല് അനുതാപം കലശലാണ്ട് . രക്തത്തിലലി 

ഞ്ഞിണങ്ങിയ ആദ്ധ്യാത്മികതയാണതിനുകാരണം. എ, 

ന്തൊരു ആത്മബോധമാണെന്നോ റഷ്ൃക്കാക്ക് ? അതവ. 

രില്നിന്നു പിരിയുകയില്ല. സമഷ്ടിവാദം ആതിന്നെ 

ചവുട്ടിമെതിച്ചാലും അതു പിന്നെയും കിളൂക്കും. നഥ്മ്വീ് 

ലധികംപേക്കും അദൃശ്യമായ ത്തത്മാവയ റഷ്യക്കാരരശ 

എപ്പോഴും കണ്മുമ്പില് കാണാം. 

ഷ്യ) (ജെ, മുണ്ടക്ശേല്. 



പ്പാഠാഠാ ൮. 

ദ്പ്യാരക 

നത്തു 
നി 

ഇവ്പ്യാരിലില്ലിന്നീചണ്ണമൊരു മഹാരാജ ധാന], 

മുപ്പ്യാരിലുമില്ല മന്ന മുകന്ദപദം 

അല്ലവുമില്ലുഠഞ്ഞതുര്വിയിങ്കല് പോയി വാസുദേഖന് 

ചില്യരുഷനോടുക്രടിപ്പരമപ്പടം. 

പശ്ചിമപയോധിയുടെ നടവാന്നാഭരണ്ടമാം 

കശ്ചന പൊന്നുത്തുരുത്തുമത]ന്െറ മിതെം 
ഭശ്ചയപനനഗരിയെ നാണിപ്പിച്ച രത്നപുരി 
നിശ്ചലമായിട്ട നിന്ന നിലയുമോര്പ്പു. 

ഭാഗവതിയായ പുരി പൊക്കംകൊണ്ടു നഭസ്സ്ിന്െറ 
' ഭാഗത്തേയുമതക്രമിച്ചനേകം കാലം, 
ഭോഗവതിീപരിയുടെ തലയിലിരുന്നുപോലും 

ഭോഗ!ശായിയോട ക്രടിപ്പ്യോകയും ചെയ്തു. 

മുൂറവമംബരം ചുംബിക്കും പൊന്നി൯പുറക്കോട്ടയ്യരക.- 
ത്തൊററ രത്നക്കല്ത്തളം ചെയ്യിരിക്കമുലം 

_ക്ാമെല്ലാം മിനുഞ്ങിട്ടു തെറവതെളുതെളെമന്നും, 
! മുറവമെവിടെയുമാക്കും കഴ്ണ്സാടി കാണാം. 

മുകള്ലാകാശം മുട്ടുമകമതിലുകടേയും 
ുകപ്പുകടേയുമെണ്ണും ഗണ്ടിച്ചുക്ൂടാ. 
മുകു്ദനെറ പദമെനന്െറ മനോമയമായിരിക്കും 
മുകരത്തില് കണ്ടപോലെ പറഞ്ഞുക്രട്ട. - ൪. 



൭) 

സ്ധലംതോവം നന്നാലു ഗോപപരങ്ങളു ണ്ടത്രയല്ല 

സ്വാലം കാരചുരദ്വാരങ്ങളുടെ നേരേ. 

നാലുടിക്കിലോട്ടുമോരോ മഫാമാഗ്ുങ്ങളുണ്ടതില് 
നാലിനെറയും പാർശ്വങ്ങളിലാപണങ്ങളും, 

അങ്ങാടികളിലൊക്കയു മാലയങ്ങളിലൊക്കുയും 
മങ്ങീടാതെ മഹാലക്ഷ്മിയുടെ കടാക്ഷം, 
തങ്ങിടടകകൊണ്ടു ധനധാന്ധപ്യാദികഠംക്കിടംചോരാ 
പൊങ്ങിടുന്ന നാനാമണടിഹേമാദികഠംക്കും; 

ഇന്ദിര രണ്ടെണ്ണായിരത്തെട്ടായിട്ടിരുന്നരുളം 

മന്ദിരത്ങളു മത്രയുമുണ്ടെന്നു വയ് പു. 

നന്ദഃഗാപപതപുതപെൌത്രാദിഗഹഗണന 

ന്ദശുൂകേശ ശമെളൂ തല്ല നിണ്ണയം. 

പ്രദ്യോതനകോടി പുകാശന്മാരായി വിളങ്ങിടും 

പ്രദ്യമ് നാനിരുദ്ധാദിസത്മങ്ങളും സദാ 

മദ്യമത്തനായ മാധവാഗ്രജന്െറ മന്ദിരവ്യം 

വിദ്യാവൃദ്ധനാമുദ്ധവരുടെ ഗൃഹവും; 

സാത്ൃകികൃതവമ്മാദി മഹാരഥന്മാരുടേയും പോം 

സത്വസംഘമതി രേ റയും കോടികോടികഠം, 

 സാധ്യസംഖ്യയാട'കളെല്ലാം സഫസ്്രാനമസഫസ്രവ്ം 

സാഭ്ധ്വസത്തെറ്ലമിച്ചിട്ടു മടങ്ങിവാങ്ങും. 

ചിന്മയന്െറ പുരിക്കുള്ളില് ഗൃഹമില്ലാത്തിടളിളുഃ; 

പൊീന്മയമല്ലാതെയില്ല ഗൃഹത്തിലെങ്ങും 

നിമ്മലമായ പൂ്കാവും ചൊയ്ത്ുയും വേണ്ടുന്നതെല്ലാമ 

നമ്മാലയംതോ൮ം വെവ്വേറെയുണ്ഞെല്ലാക്കും. 
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ജേഷ്യനെ മുമ്ിട്ടുചെല്ലും പ്രപങ്ചപ്പെരുമാളുടെ 

കോട്ടയ്യ,കത്തകപ്പെട്ട പരുഷന്മാക്കും, 

കേട്ടാലും പുര്രസ്പ്രികഠംക്കും കരിതുരഗാദികഠംക്കും 

ലാട്ടംവിനാ വസിപ്പ്യാനിപ്പാരിടം പോരാ; 

“പട്ടിണ!കൊണ്ടു മെലഞ്ഞ പണ്ഡിതനു കശസ്ഥലി- 

പ്രട്ടണം കണ്ടപ്പോഴേ വിശപ്പും ദാഹവും, 
പെട്ടെന്നകന്നുവെന്നല്ല ഭക്തികൊണ്ടെന്നിയേ പണി- 

പ്പെട്ടാലുമൊഴിയാത്ത ഭവാത്തിയും തിന്നു. 

രാമാനുജാഞ്ചിതരാജധാന -സല്കരിച്ചേക]യ 

രോമമ്ചെ ക്കുപ്പായമീറനായിചെടഞ്ചെമ്മേ. 

സിമാതിതനന്ദാശ്രവില് കുളിക്കകെണ്ടു കുചേല. 

ച്ച്യോമാതിരിക്കതു ചുമടായി ച്ചമഞ്ഞു. 

ഭക്തിയായ കാറ കൈകണക്കിലേറവ പെരുകിയ 

ഭാഗൃപാരാവാരദംഗപരമ്പരയാ 
ശക്തിയോടുക്രടിവന്നു മാറിമാറിയെടുത്തിട്ടു 
ശാര്ങ് ഗിയുടെ പുരദ്വാരം.പൂകിക്കപ്പെട്ട. 

ലി 

റ് ൨ഞ്ചിപ്പാട്ട് [രാമപുരത്തു ചയ്യര. 

യ ശം ടം. ക. കാം 



പാഠം ൯൦ 

്ി 

ഒരു കത്തു 

തിരുവനന്തപുരം, 

൧ ൧൨.൬ വൃഞ്ചികം ൧൨, 

പ്രിയപ്പെട്ട അനുജാ, 

ഇന്നു ഞാന് കലാശാലയിലെത്തിയപ്പോഠം, നീ 

അയച്ച കത്തു് എന്നെക്കാത്തു് അവിടെ കിടക്കുകയാ 

യിരുന്നു. കൈപ്പട കണ്ടഃപ്പാഠംത്തന്നെ എഴുത്തുകാരനെ 

മനസ്സിലാഓാ൯ പ്രയാ സമുണ്ടായില്പ. വളരെ ആനന്ദ 

ത്തോടുകൂടിയാണ് ഞാനതു തുറന്നതു”. ആ ചെറിയ 

കത്തില് ഞാനെന്താണു 'കണ്ടതൊന്നു പറയട്ടെ സ്ന്റേഹ 

ത്തിശൊ സുന്ദരമായ ഒരു പൂന്തോട്ടം! അതിലെ വാക്കുക 

ഓാകുന്ന പൂംകലകളില് മധുരവികാരങ്ങളുടെ തേന് 

തുളളകികഠം । തുമുമ്പിനിന്നിരുന്നു. സാഫോഠദര്യത്തി 

നേറയും സയഹാര്ദ്ത്തിനേറയും ഒരു സൌരഭ്യം അതിനെ 

ഏററവും ഹൃദയാകര്ഷകമാക്കിയിരുന്നു. നമ്മു൭ട 

നാടിന് പുറത്തുനിന്നു” ഈ നഗരത്തിലേക്കു ഞാന് 

പോന്നിട്ട് ആവമാസം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും നിനക്കൊരു 

കത്തെഴുതുചാ൯ കഴ്ടിഞ്ഞിലൂല്ലൊ എന്ന് ഇപ്പോ. 

ലജ്ജ തോന്നുന്ന. ഈ കാറം നിനക്കു മറക്കാന് സാധി 

ക്കുമെങ്കില് അങ്ങനെ ചെയണം. 

ഞാന് ഓാമ്മിക്കുന്നു, അന്നു അക്ലൂന്െറ കല്പന 

പ്രകാരം എന്നെ യാത്രയാക്കുവാ൯, എന്െറ സധഥഥ 

പ്പാഠിയും നമ്മുടെ സുഹ്ൃത്തമായ വിജയനോടൊന്നിച്ചു 

നി വണ്ടിത്താവളത്തില് വന്നുനിന്ന ആ രംഗം. എന്തേ 
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ഒരു ഉല്കണ്ണ നമ്മെ മൂന്നുപേരേയും ബാധിച്ചിരുന്നു. 

എന്െറ അപ്രസന്നമായ മുഖഭാവം ആവുന്നത്ര മറച്ചു 

കൊണ്ടു പുഞ്ചിരിയിടാന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അതില് ഞാന് 

വിജയിച്ചില്ല. അതൊരു നാടകത്തിലെ അവിദഗ്ദ്ധ 

മായ അദിനയംപ്പോലെ അത്ഥതശ്തുന്യമായി രുന്നു. നിങ്ങ 

ഉടെ സ്ഥിതി അതിലധികം ദയനിയമായിത്തോന്നി. 

രണ്ടുപേരും വികാരതരളിതരായിരുന്നു; രണ്ടുവിധത്തി 

ഭ്വാണെന്നു മാത്രം. അതേവരെ പിരിയാതിരുന്ന ഏട്ട൯ 
അകന്നുപോകുന്നല്ലോ എന്നൊരു വെമ്പലാണു നിന്െറ 
മുഖത്തു നിഴലിച്ചിരുന്നതളക്. പിജയനന്െറ നില കുറേക്രടി 

ഖരുങ്ങലിലായിരുന്നു. താഴ്ടെമുതല് സ(സ൩.ഠ൦ംഫൈനല് 

താസ്ത്രവരെ ഞങ്ങറം ഒരുമിച്ച പഠിച്ചവരല്ലേ? പത്വു 
പോലെ ദിവസവും തമ്മില് കാണാന് ഇനി സാധിക്കു 
യില്ലല്ലോ എന്ന വിചാരത്തെക്കാഠം, ക്രട്ടുകാരെല്പാം 

കോളേജിലേക്കു പോകുമ്പോഠം നിര്ദ്ധനനായ താന് 
വീട്ടില് നില്ക്കേണ്ടിവരുന്നല്ലോ ഏന്നുള്ള വിഷാദം വിജ 
യനെറ മനസ്സില് മുന്നട്ടു നിന്നിരിക്കണം. പഠിപ്പില് 

രിക്കും തോററിട്ടില്ലാത്ത ആ സ്റ്റേഹിതന്െറ ആദ്യ 

ത്ത തോല്വിയാണ് അവന് ഉപ്പ്േഠഠം കൃഷിപ്പണി 
യത അച്ണുനെ സഹായിക്കുകയാണ്ടെന്നു നിന്െറ എഴു 
ത്തില്നിന്നു മനസ്സിലായി. ആ വത്തമാനം നല്ലതുതന്നെ; 
എങ്കിലും അതു വായിച്ചപ്പോ എന്െറ കണ്ണില് വെള്ളം 
നിറഞ്ഞു. ആലോചിച്ചനോ്ര, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് 
ഇങ്ങനെ മുളയിലേ കരിഞ്ഞുപോകുന്ന ജ്ഞാനഭിക്ഷുക്ടം 
ആയിരക്കണക്കിനില്ലേ? അവരുടെ കാര്യം ആരറിയുന്നു ? 
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വികസിക്കുവാനിടംകിട്ടാതെ അമര്ത്തപ്പെടുന്ന സദ്വഃ 
സനകഠം! നേരേമറിച്ചു' പലപ്പോഴും പണക്കാരുടെ 
കുട്ടികഠംക്ക് അനര്ഹമാംവണ്ണ്ണം സഹായധനം കിട്ടിപ്പോം 

രുന്നുണ്ടു . നമ്മുടെ അച്ഛുന്ന് ആവശ്യത്തിലധികം പണ. 

മുണ്ടായിരുന്നെങ്കില് വിജയനെക്രൂുടി പറിപ്പിക്കണ. 
മെന്നു ഞാന് അപേക്ഷിക്കുമായിരുന്നു. സന്താനങ്ങള് 

ല്ലാത്ത ധനവാന്മാർ ഈ രാജൃത്തു ചിലരെങ്കിലുമുണ്ടല്ലോ.. 
അവരുടെ ത്രുദ്ധഥ ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങളിലേക്കു. 
തിരിഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്! 

വിജയനെ കാണുമ്പോം എന്െറ സ്ററേഫപയൂയ 
മായ അന്വേഷണം അറിയിക്കുക. 

ഞാന് പട്ടണത്തില് പരിചയിക്കാ൯ തുടങ്ങിയിട്ടു 

അഞ്ചാവുമാസമേ ആയുള്ള എങ്കിലും. ഇതിനകം പലതും: 

പഠിക്കുവാന് കഴിഞ്ഞിട്ടണ്ടെന്നാണ് എന്െറ അഭ! 

മാനം. കലാശാലയുടെ ഉ ഉളിതനിന്നു ലഭിക്കുന്ന അറ്' 

വിനെക്കുറിച്ചല്ല ഞാന് പറയുന്നതു്. നമ്മുടെ ചുറവം 

കാണുന്നവയും, പ്രായോഗികജീവിതത്തില് നമുക്കു് ഉപ; 

കാരപ്പെടുന്നവയും ആയ അനവധി കാരങ്ങളു ണ്ടല്ലോ. 

കണ്ണണ്ടെങ്കിലും ശരിയായി കാണുവാന് കഴിയാത്തവ്രഞ 

ലോകത്തില് അധികം. അക്രുടരരുടെ ആലോചനാശക്തി 

തന്നെ അലസമായിത്തിരുന്നു. പരീക്ഷാവിജയം കാംക്ഷി 

ക്കുന്ന വിദ്യാത്ഥികഠം പുസ്തകമാത്രശരണുന്മാരായി തിരാ 

വണ്ട് . അതു് അനാശാസ്യ മാണെന്നു തിത്തുപറഞ്ഞുക്രടാ. 

എമംലും ആ വിധത്തിലുള്ള വിജയം മാത്രമാണേ 

മ്മുടെ ലക്ഷ്യം ? ബാഘ്യലോകവുമായുള്ള. സ്വദ 
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ക്രടാത്ത ജിവിതം ഒരുതരത്ത ല് ഏകാന്തത്തടവൃത 

ന്നെയാണ്. അതു നമ്മെ ഉന്മേഷരഹിതരും ഭീരുക്കളൂ 

! മാക്കിത്തീക്കുകയേയുള്ള.. അതിനാല് പിദ്യാത്ഥിജിവിത 

കാലത്തു് നമ്മുടെ ചുറവപ്പാടും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളില് 

 ഉനജ്ജസ്വലമായി പച്ര്ുവത്തിക്കേണ്ടതിലല്ല കില് ക്ര ടി 

അവയെ വേണ്ടവണ്ണം നോക്കിക്കാണുവാനും, അലോച്! 

ക്കുവാനുമളള ശിലം വളര്ത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ട കടമ 

നമുക്കുണ്ട് . 

നാട്ടി൯പുറത്തുന് നു നഗരത്തിലെത്തുന്ന ഒരു. 

വിദ ത്ഥി ഒരു പുതിയ ൮) ജീപ്ിതമണ്ഡ ലത്തില് പ്രവേശി 

മ്ഒകയാണ്.. അയാഠം കാഠണുന്നതിലെല്ലാം പുതുമയുടെ 

ഒരു ചായം പുരണ്ടിരിക്കും. അങ്ങിങ്ങായി ഒററപ്പെട്ടളുള 
ജീവിതത്തിനു പകരം ഒന്നുചേര്ന്നുളള ജീവിതമാണ് 

അയാളെ സ്വാഗതംചെയ്യുന്നതു്. സരസ്സില് നിന്ന സമു 

ദരത്തിലേക്ക് എന്ന മട്ട് ലുള്ള ഒരന്തരമാണു് അനുഭവപ്പെ, 

ടുന്നത്”. ചെറിയ ചെറ്യയ അലകഠം തുള്ളിത്തുലന്പു 

ന്നതുകണ്ടു പരിചയിച്ച കണ്ണുകഠംക്ക്' ആത്തിരമ്പിമറി 
യുന്ന തിരമാലകഠം വിഷയമംകുമ്പേം നാരാ 

ന്നതു സ്വാഭാവികമ?ണല്ലോ. ആദ്യമാദ്യം അത്തരത്തി 
ലുള്ള. ഒരനുഭൂതിയാണ് എനിയ്മക്ഛമുണ്ടായതു”. എന്നാല് 
ഇന്നാകട്ടെ, അതൊരു സാധാരണ സംഭദവപരമ്പര 
മാത്രം. 

ഗ്രാമജ'വിതമാണ് നഗരജിപിതതത്തെക്കഠഠം. 
ശ്രേഷ്ടം എന്നൊരു ധാരണ പരക്കെയുണ്ടു. വിദ്യത്മി 
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സമാജങ്ങളില് ഇതിനെക്കുറിച്ചള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങഠം 
അാം ധാരാളം കേട്ടിട്ടുമുണ്ട് . രണ്ടിനും ഗുണങ്ങളും ദോഷ 

ഞ്ങളുമു മള തി നാത്. ഒന്നു മറെറാന്നനേക്കാഠം ശ്രേഷ്യമാ 

ണെന്നു തിരുമാനക്കു ന്നതു് സൂക്ഷിച്ചുപേണം. ഒന്നാലോ 

ചിക്കു കട ജനങ്ങാം തിങ്ങിപ്പാക്കുന്നതു ചില സന്ദര്ഭങ്ങ 

ളില് ദോഷകരമാണെൌന്ത സമ്മതിക്കാം. എന്നാല് 

മനുഷ൯ സമുദായജീവിയാണെന്ും, സംഘടനയാണ് 

അവനെറ ബചമെന്നുമ, സാഹോദല്ലബോധമാണ് അവ 

നില് വളരേണ്ടതെന്നും, പരസ്സുരാശരയമാണു ജീചിത 

ത്തവനെറ ആണിക്കല്ലെന്നും പട്ടണക്ങാം നമ്മെ പഠിപ്പി 
ക്കുന്നില്ലേ 

അനുജാ, തിരുവനന്തപയരത്തു മള. മനോഫരങ്ങളായ 

' മന്ദിരങ്ങളെയോ, പൊത്ുതുസ്ഥാപനങ്ങളെയോ, കാഴ്ച 

ബാംഗ്ല്ലാവു', മൃഗശാല, മല്സ്ൃശാല തുടങ്ങിയ ആനനങ്മകേന്ദ്ര 

ങ്ങളെയോ വാണിജ്യസ്കേതങ്ങളെയ്രോ കുറിച്ച് ഒന്നും 

തന്നെ ഞാനി ത്തില് എഴുതുന്നില്ല. മദ്്യവേനലൊഴി 

വിനു ഞാനക്കോട്ടു വരുമ്വോഠം എല്ലാം വിന് രിച്ചു 

ച്ചറയാഠം റ ഈ പട്ടണത്തിനെറ പുറം 

ചട്ടകളാണ്് . അതായതു നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ കുളപപ്പി 

ക്കുന്ന കാഴ്ചകറം എന്നതാ. എന്നാല് ഹൃദയത്തെ രസി 

വിക്കുന്ന... അറിപി നേയും സംസ്കാരത്തേയും പുഷ്ിപ്പെ 

ടുത്തുന്ന__ഒസ രണ്ടു പ്രധാന വസ്തുത കഠം നിയും അറി 

ആത്താരിക്കുന്നതു നന്നു. 
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യാവത്. 

വം വിം പ വായി 
ക്കുപാ൯ ധാരാളം പുസ്ലകങ്ങറം ലഭിക്കുക എന്നുളള. ത് 

മഫത്തരമറയ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് . ഇതിലേക്കുവേണ്ട 

സൌകയ്യം തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ടു . അനേകായിരം പുസ്ല 

കങ്ങറം ശേഖരിച്ചുവച്ചിട്ടുള്ള പപ്ലിക്കു ലൈബ്രറിയും; 

അതിനോടു കിടനില്ക്കുന്ന മററ ഗ്രന്ഥശാലകളും ഈ 

നഗരത്ത!ന്െറ അമുല്യസവ്ഖത്താണെന്നു ആരും സമ്മ 

തിക്കും ഒരു ചെറിയ തുക മുടക്കിയാല്മതി, അനന്ത 

മായ വിജത്ഞാനത്തിന്െറ ഫീഥിയില് നമുക്കു പ്രവേശി 

ക്കുവാന്. ഈ വഴിയേ സഞ്ചരിച്ചു ഉന്നതസ്ഥാനത്തെ 

ത്തിയിട്ടുള്ള, ത്ആളു.കഠം എത്രയെത ? ജീവിതവിജയം 

ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു വിഭ്യാത്ഥിയേയും ആശാഭര 

തനാക്കുന്ന ഈ അനുഗ്രഹം, നമ്മുടെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങ 

ളില് സ്വപ നംകാണ്മാ൯ €പാലും സാദ്ധ്യമല്ല. , ആശയ 

ങ്ങളാണല്ലോ ലോകത്തെ ഭരിക്കുന്നത് . അലയുടെ സവി 

ശേഷതകളം ശതിലിഗതികളും സൂക്ഷ്മമായി ഗ്രഹക്കണ 
മെമ്കില് ഉത്തമഗ്രന്ഥങ്ങം വായിച്ച പഠിക്കുകതന്നെ 

_ബേണം. ഞാന് രണ്ടു ഗ്രന്ഥശാലകളില് അംഗമായ! 

ചേര്ന്നിട്ടുട്ളു തിനാല് ത്തൃവശ്യംപോലെ ഗ്രന്ഥങ്ങറം 

വാങ്ങി വായിക്കുവാന് സാധിക്കുന്നുണ്ടു. 

മറെറാരു സംഗതിയും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധോയമാണ് . 

തിരുവിതാംഭ്ൂര്-തമാധ്വിസ-൦സ്ഥ ന ത്തിന്െറ തല- 

സ്ഥാനം എന്ന നീല്യിലും “ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അററത്തു 
കടലോരത്തില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സുന്ദരനഗരം എന്ന 



40. 

പദവിയിലും തിരുവനന്തപുരത്തി൯് ഒരു മാഹാത്മവമുകള 
തിനാല് സന്ദര് ശനത്തിനും മറവ൮മായി നാനാദേശങ്ങ. 
ളില്നിന്നും കേളികേട്ട പണ്ഡിതന്മാരും മഹാന്മാരും. 
ഇവിടെ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവരെ നേ൪ട്ട കാണ്മ.: 

ന്നതിനും അവരുടെ വാഗ്വിലാസം ആസ്വദിക്കുന്നതിനും 
ഇടയാകുന്നതു ഒരു ചില്ലറ കാര്യമാണോ ? ഇവിടെ 
മിക്കദിചസങ്ങളിലും ആ വിധത്തിലുള്ള സന്ദര്ഭങ്ങഥം 
ഉണ്ടാകാവണ്ടു് . ഈ അടുത്ത കാലത്തുതന്നെ, നമ്മുടെ 

രാഷ് ട്രനേതാക്കന്മാരും ലോകപ്രപ സിദ്ധന്മാരുമായ 
ത്രി. ജവഹര്ലാല് നെഥ് ൨, സര്ദാര് പട്ടേല്, ഡോക്ടര് 
അംബദ് കര് എന്നി മഹാന്മാരുടെ പ്രസംഗങ്ങറം കേഠം 
ക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായി. ഹൃദയത്തെ വികസി! 

പ്പിക്കുന്നതിനും ചിന്താശിലം വര്ദധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇതി 

ലധികമായ സൌകയ്യം എന്താണു വേണ്ടതു? 

കുറച്പനാഠംമുമ്പു, ഞങ്ങളു ടെ കോളേജില് വ്വൈദേ 

ശികനായ ഒരു പ്രൊഫ സര് ഭാഷയുടെ പരസ്സുരബന്ധ 
ത്തെക്കുറിച്ച പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം 
പാശ്ചാത)--പെരരസ്ത്രരഭാഷകളിലെ പല വാക്കുകളു.ം 

ഉൃഭ്ധാരിച്ച താരതമ്യപ്പെടുത്തി. ചിലതു ഞാനിപ്പ്യോഴ്ച. 

മോക്കുന്നു. ബാറോമിററ൪, €ടെമ്മോമീററ൪? മുതലായ 

പദങ്ങളുടെ ഒടുവില് ൭.ള്ള. മീററര്? സംസ് കൃതത്തിലെ. 

മാത്രാ തന്നെയാണെന്നും, ഗ്രിക്കുരദാഷയിലെ കെന്ത്ര൯ 

(പഥ) എന്ന ശബ് വും [ലത്തിനില് -ചെന്ത്രം 

(റബ്ബ) ഇംഗ്രീഷിലെ സെന്ററും (020൦) സാസ്ത്റൂത 
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ത്തിലെ കേ്രാവും ഒന്നാണെന്നും, ദ്വാരം എന്നു സംസ കൃ 

തത്തിലും ദ്വാര? എന്നു ഹിന്ദിയിലും പറയുന്ന ശബ് ദ 

മാണ് ഇംഗ്ലീഷില് “ഡോര്” ആയരെന്നും, ഫമാഭ൪, 

മദര്, ബ്രദര്, സിസ്റ്റ൪ എന്നീ പദങ്ങം പതാ, മതാ, 

ഭ്രാതാ, സ്വസാ എന്ന വദങ്ങറംക്കു സമാനങ്ങളാ 

ണെന്നും, ഇങ്ങനെ അനവധി ഉദാഫരണങ്ങംം ലുണ്ട। 

ക്കാണിക്കാമെന്നും മറ൨൦ അദ്ദേഹം പഠയുകയുണ്ടായി. 

ലുരുക്കത്തില് ത്തൂദിമഭാഷ ദേശകാലാദിഭേദംകൊ 
ള്ള ക്യ... 

ണ് പും ന്നാണ് 

അദ്ദേഹം: തളിയിച്തു്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രഭാഷണ 

അറം നമക്ക് തലോചിക്കുവാനുള്ള വഴ തുറന്നിട്ട തരു 

ന്നില്ലേ എന്നു ഓര്ത്തുനോക്കുക. 

ഇതിലധികം ഈ കത്തു ദീ൪ഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. അട 

ത്തകൊല്ലം ,എന്നോടൊരുമിച്ച ഇവിടെ വന്നുതാമ 
സിച്ച് ഈ ഭാഗധേയങ്ങളില് പംകകൊള്ളത്തക്കല 
നി തത്സാഫിച്ഛ പഠക്കുമെന്നു ഞാന് ദ്ടഡ്ഥമായി ഷം 

സിക്കുന്നു. 

__- അച്ലൂനേയും അമ്മയേയും എന്െറ വിനിതമായ 
അഭിവാദനം അറിയിക്കുക. നിനക്കു എനെറ തള 
ഴ്ലഞ്ഞ ആശംസകറം! 

സ്നറേഹഖ്യവം 

[വെണ്ണിക്കുളം ഗോപാല ക്ഷവബ്പു ] 

സ്വന്തം സഹോദരന്, 

സി. എസ്സ്. മധുസൂദനന്. 

ി 



ധാഠഠ ൧൭ 

ലക്ഷ്യണ സ്മരണ 

പുരികം പുഴുപോല് പിടഞ്ഞകം 
 ഞെരിയും ത൯തല താങ്ങി കൈകളാല് 

പിരിവാനരുതാഞ്ഞു കണ്ണുനിര്൪_ 

ചൊരിയും ലക്ഷ്മണനെ സ്തരിപ്പ ഞാന്. ള്. 

അതിധിരനമേയശക്തിയ_. 
മ്മതിമാനഗ്രജഭക്തനാവിധം 

കദനം കലരുന്നക ണ്ടൊരെന്. 

ഹൃദയംവിട്ടഴല് പാതി പോയിതേ, ൨. 

വനപത്തനഭേദചിന്തവി.- 
നി 

ട്ടനഘന്൯ ഞങ്ങളൊടൊത്തു വാണു ന) 

വിനയാര്ദ്രമെനിക്കു കേവലം 

നിനയായ് വാന് പണി തമ്പി ! നി൯മുഖം ൭. 

ഗിരികാനനഭംഗി ഞങ്ങഠം ക. 

ണ്ടരിയോരുത്സവമായ കഴിച്ച നാഠം; 

അരിഭീഷണ! നീ വഹഫിച്ച്പൊര- വ 
പ്ൃരിചര്യാവ്രതനിഷ്ടയൊന്നിനാല്. ര് 

 കടുപാക്കുകഥം കേട്ട കാനനം 

നടവേയെന്നെ ലെടിഞ്ഞു മുമ്പ നി 

വെടിവാ൯ തരമായ് മറിച്ചമേ ; 

കുടിലം കര്മ്മവിപാകമോര്ക്കുകില്. ൫ 



01 

കനിപാര്ന്നനുജാ! പൊവക്ക ഞാ൯ 

നിനയാതോതിയ കൊള്ളിപാക്കകറം 

അനിയന്ത്രിതമായ ചിലപ്പൊഴി- 

മനമോടാത്ത കമാഗ്ലരമില്ലെടോ. ക ൬. 

വിരഹാത്തിയില് വാടിയേകനായ് . 

കരകാണാത്ത മഹാവനങ്ങളില് 

തിരിയും രഫുനാഥനെത്തു ണ. 

ച്ചരിയോരന്വയമുദ്ധാരിച്ച നീ. ൭ 

പരദര്ജ്ജയനി ന്ദ്രജിത്തുമായ് 

പൊരുതും നിന് കഥകേട്ടു വെസ്വലാല് 

കരഠംനിന്നിലിയന്ന ക്ര൨തന്൯- 

പെരുതാമാഴമറിഞ്ഞിതന്നിവഠം. വു 

മനികാട്ടിട്ടമൈന് കിടാങ്ങളെ. 

ക്കനിവാല് നി സ്വയമാഞ്ഞു പുല് കടാം; 
അന സുൂയവി ശുദ്ധമിന്നു നിന്. 

മനമാനന്ദസരിത്തില് നീന്തിടാം ന 

വിടുകെ൯ കഥ, വത്സ! വാഴ്ക നി 

നെടനാളഗ്രജനേകബന്ധുവായ് 

ഇടരെന്നി യെയറ്റുണടോല് കരം 

തടവും ബന്ധുജനങ്ങളോട്ടമേ. ൧ ൭ 

ച്വിന്ത്ാവിഷ്ടയായസിത | [എ ൯, കുമാരനാശാന്: 



പ്പാഠഠ ൧ ൧. 

പൃ്ല്ലെടെ പരാഗാധാനം 

നിറഞ്ഞ ഇതളുകളും ഉള്ളറയില് തേനും തികഞ്ഞാ.ൾ 

കരു പുചായി എന്നാണു സങ്കല്പം. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ 

പുഷ്ടത്തിന്െറ അപ്രധാനങ്ങളായ ആഡധംബരങ്ങറം 

മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. കേസരവും വിത്തറയും __ ഇവ 

യാണ് പൃഷ്ടത്തിന്െറ മുഖ്യാംശ അം. കേസരത്തില് 

നിന്നു നര്ശ്ശുമിക്കുന്ന പരാഗവും വിത്തറയിലുകള അരിയും 

തമ്മിലാണു സംയോഗം. അതില്നിന്നാണു' വിത്തി 

നെറ ഉല്ഭചം. കേസരകോശങ്ങഥം പൊട്ടി പരാഗം 

പുറത്തുചരുമ്പോം അതു വിത്തറയുടെ മകുടത്തിലുതുളൂ. 

കുഡയില് എത്തിച്ചേരണം. വുമ്പൊടി, ഒന്നുകില് 

ആഅരടത പുഷ്യ തിനെറയോ.ം ആ സസ്ൃത്തിലുളള. മറെറാരു 

പുഷ ത്തി൯ൊയോ,, ചൃര്ധയില് ക്ൃൃത്തിച്ചേന്നു സംയോ 

ഗം സാധിച്ചേക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരേ ചെടിയില്ത്തന്നെ 

നടക്കുന പരാഗാധാനം കലനാശത്തിനു കാരണമായി 

ത്തീരുമെനു? ഡ്വാരപിനന്െറ പരിക്ഷണങ്ങാം വിശദമാക്കി 

യിട്ടണ്ടു'. ഉത്തമമായ സായോശത്തി നമള മാഗ്ശും മറററാ 

ന്നാണ്. അതിരു പുഷ്ട്പരാഗാ സ്വജാതിയില്പ്പെട്ട് 

ഇതരസസ്യത്തിനൊ പൃഷ്ടൃഡ്ധയില് ചെന്നു ചേരണം. 

അപ്രകാരമുള്ള വിത്തുകഠകക്കു കരടുതയ ചൈതന്യവും 

ഞആആരോഗ്യവും വാശസന്ധാനശക്തയും ഉള്ളതാ യി 

തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

ഈ രീതിയിലുള്ള പരാഗസംഭ്രമ൦ സാധിക്കുന്നതു 

പ്രധാനമായി ജത്ുക്കളുടെ സഹായകെണ്ടാ ണ്. 
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തുരുമ്പു", ഈച്ച, വ വണ്ട് പാറ. കളി, വാവരു മുത്ലാ 

യവയാണ് ഈ പുഷ്ുപര ണയത്തിലെ വലയ തുത്സാഹ 

ഓര്. പൃമ്പൊട് ഒരു സറ്ധൃത്ത. ല്നിന്ന് മറെറാന്ന। 

.ലെത്തുിക്കുന്നതു' ഈ ഭഒച്ലാളന്മാ രാണ്. എന്നത അവർ 

നിഷ്ട്രാമകര്മ്മം ചെയ്യുന്ന പരല്ല. അചര്ക്കു ഭക്ഷ ക്കണം. 

തിന്നുപാ൯ പൊടയും കുട ക്കുവാന൯ു തേനും നിറച്ച 

ഖെച്ചു, വര്ണ്ണവും വാസനയും ത കഞ്ഞ ഇതളൂകഠം 

കൊണ്ട് പഷ്ണം ക്ഷണിക്കുന്നു. ::സ്റ്റേഹ! താ, അയല് 

പക്ഷത്തുനിന്നു പയമ്പൊട എനക്കു കൊ; ണ്ടുവന്നു തരിക. 

സദൃതരാം?" ഇങ്ങ, നെ സസ്ൃങ്ങല്ലഠ ജുഹു കല്ല കുത്തൊരു 

മിച്ച് ഒരു പരസ്പരസഫായസംഘം ഏരര്പ്പെടുത്ത। വ്്വിജു 

യകരമായി നടത്തിപ്പ്യോരുന്നു. 

മധുലോലുപങ്ങളായ ജന്തുക്കളെ ക്ഷണ ക്കാനുക്ളൂ 

ഉപപായങ്ങളെപ്പുററി സൂച പ്പ ച്ചുപല്ലോ. പകിട്ടും ൨൪; 

മളവുംകൊണ്ടു് ശലഭങ്ങം ഞകര്ഷക്കപ്പെടുന്നു. മാവു, 

അമ്പഴം, ചിര, സൂയ്യകാന്തി ഇത്ച്ാദ യുടെ ഓരോ പൃവും 

ത്രീരെ കൃശമാണെങ്കിലും ഒന്നച്ചുകട. സ്ത ബകങ്ങളായി 

നിന്നു ദീപസ്സംഭങ്ങളെ പ്പോലെ അവ തീയ്യക്കുകളെ ആക 

_ക്മിക്കുന്നു. ഒററയമക ന യക്കുന്ന പരുത്ത്വയം താമരയും 

തനിക്കുതാ ൯ പോന്നചരായ।, വല്പ്പുവും ധാടിയും 

മോടിയുംകൊണ്ട് തേ൯കൊതയന്മാരുടെ കണ്ണ ത്പ്പെ 

ടന്നു. വര്ണ്ണബാഹുല്യമുള്ള പൂക്കഠംക്ക് പാസനാത്ര 

ശരയം വേണമെന്ന ല്പ. വണ്ടുകളുടെ കണ്ക്പരുധാ൯ 

പര്ണ്ണപ്പകിട്ട മതിയാകും. സള ചേന്ന 

കൊല്ലി ന രപോര പൂക്കും മുരുക്കി 7 നം, തങ്കത്തി 

994151 
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ഒനൊക്കും നപകര്ണ്ണ്കാര "ത്തിനും വണ്ണൂഭംഗ।തന്നെയാണു: 
വശ്യ്യവസ്ത്ൂ. കാനി ആകര്ഷണം പലവിധ: 
ത്തില് സാധിക്കാം. അല്ലികളും ഇതളുകളും ആണ് 
സാധാരണ ആകര്ഷ-ണവസ്തൂക്കഠം. എന്നാല് വെള്ളില 
വിനെറ ക്ഷണപത്രം അതിന്െറ ധവളകാന്തിയാണു്ം 

ചിമഡ്വയവിനറെറ ഉുദയാക്സെന്നിഭമായ സൂന്ദയ്യം 
അത।ന്െറ കേസരശതങ്ങളില്നിന്നും പ്രസരിക്കുന്നു. ചേ 
മ്പന്൯൮വവിനെറ ചന്തം അതിന്െറ ഗുച്ചുപടത്തിലാണു് . 
ഇരുട്ടിലും വെളിച്ചത്തിലും ശലഭങ്ങളെ വശികരിക്കുലാന്. 
ഈവ പൃക്കഠംക്കു' ശുദ്ധമേ തതുഭ്രവര്ണ്ണവും, പകല് വിക. 
സിക്കുന്നവയ്യുച ചുവപ്പ്, മഞ്ഞ, നീല മുതലായ! പല 
നിറങ്ങളും ഉപകരക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെയൊക്കെയാണെ: 
മംിലും മനുഷ്യലോകത്ത നെറ എന്നപോലെ തിയ്യഗ്ലോ 
കത്തിമനെറയും മനം മയക്കുവാ൯ അധികം ഉപകരക്കു 
ന്നതു് വര്ണ്ണഗുണമല്ല, ഇതളിലം തേനിലും ഇടതിങ്ങി 
പൊങ്ങിപ്പരക്കുന്ന പരിമളധോരണ।തന്നെയാണെന്ന്* 
ത൪൭ഷ്ഥ൪ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്ന. അന്തിമലരിയുടെ പുക്കഠം 
മ ദാഹരണങ്ങളാണ്ം ഈ ജാതിയില് വിവ, ധവര൪ണ്ണൂ 

ത്ത ല് __വെളത്തൃം ൧ വന്നും മഞ്ഞളിച്ചം-. ഉ ളൂള ചുക്ക് ടു 

രാത്ര ിഞ്ഞ്നില് വെള മാത്രമേ സ്സുഷ്റ് 

മാഡി കാണ പ്പുടുന്നുള്ളു ഫു, ലും മണത്തറിഞ്ഞു എല്പാ 

ത്തരത്തിലും ഒരുപോലെ നഷ് ഡ്യയാസമായ। ചെന്നെ 

0) പാന ൪ പ്പാററകഠംക്കെ സ്ധാധിക്കുന്നുണ്ടു . 

അങ്ങിമണ വ വിധക്ങകായ ജന്തുക്കളെ, പൃക്കഠം: 

ക്ഷണ ല്ൃവരുത്തൂന്നു. വൃവിന്് കല്യാണമാണ് . വിത്ത: 
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റയിലെ ചെവമുത്തുകഠംപോലെയുള്ള. അരകഠംക്ക് മൂപ്പും 

മുഴുപ്പം തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പിതവര്ണ്ണ്ണങ്ങളായ കേസര 

കോശങ്ങഠം കിളന്ന് കനകപ്പ്യൊടിപോലെയുള്ള പരാഗം 

പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു. സ്വജാതിയില്പ്പെട്ട മറെറാന്ന। 

ലേയ്യം സംക്രമിപ്പിക്കണം. ഈ മാഗള കര്മ്മത്ത)നു 

അതിഥികളെ ഉപയോശപ്പെടുത്തകയും ചേണം. 

അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ശക്തിയും സക 

യ്യവ്യം ഓരോ പൃവിനുമുണ്ടു . വാഴപ്പയങ്കലയ്യു്ച വാവ. 

ലിനെ താങ്ങാനുള്ള കരുത്തുണ്ട് . സുചിമുഖിക്ക് ചാഞ്ഞു 

തങ്ങുവാനും ചാഞ്ചാടു വാനും സരകയ്യമുള്ള താണ്ട് മന്താര 

പ്പുങ്കല. ;ഭൂമരങ്ങളാല് കിമപി] ചുംബിത്മാകുവാ൯ 

മാത്രം ശേഷായുണ്ടു , സുകുമാരമായ ശിരിഷത്തിനു ; ശല 

ഭത്തിന” സുഖമായി ചെന്ന രക്കാവുന്നതാണ് ശംഖ 

പൃഷ്ടം; മക്ഷികയ്യക് കനകപിഠമാണ് മ:കന്ദകസുമം; 

തുച്ഛമായ തുളസ്പ്പവാകട്ടെ; എനറമ്പിട ൯റ സുരഭിലമായ 

പാനപാത്രവുമ:ണ്. പഷ്ടമോ അതിന്െറ ഒരു പ്രത്യേക 

ഭാഗമോ അതഥിക്ക് ആസ്ഥാനമായിത്തിരുന്നു. തളിക 

പേോപെയുമ്ള വകു ളില്--ചായം, കവ്പ് മുതലായ ചെട] 
കളുടെ പൂക്കളില് - ഇറങ്ങിയിരുന്നു ഭക്ഷിക്കുവാന് വണ്ടു 

കറംക്കു സാധിക്കും. ചെത്തി, ഥല്പ, പിച്ചുകം തുടങ്ങിയ 

വയുടെ മുകാംത്തട്ടില് വിരുന്നുകാര്ക്കിരിക്കാം. തുമ്പപു 

വിനെറ കീഴ് ച്ചണ്ടും ശംഖപഷത്തിട നറ ലം 

യുഗളവും ശലഭങ്ങറംക്ക് സുഖമായുപയോഗിക്കുവാ൯ തുവ 

യുക്തങ്ങളാണു്, കഓാര്ച്ച്ഡ് ? എന്ന അവവഗ്ലുത്ത! 

| ലൂഠാപ്പെട്ട പൃക്കളൂില് അതിഥിസല്ക്കാരത്തിനു ചെയ്തു 

ൂ 



00 

ആകൃതിധ്യയ്യാസര്മള്മു മൂന്ന ജാതി പൂഷ്ണുങ്ങളും തേ൯ കുടിക്കു വാന് വണ്ട 

അവെ സന്ദര്ശിംംന്ന ശലഭങ്ങളും, 



04 

വച്ചിട്ടുള്ള അനേക പരിപാടികറം അത്ത തകരങ്ങളെന്നേ 

പറയേണ്ടു. മാത്രമല്ല, സാധാരണമായ! തയ്യയക്കുകളെ 

ക്കൊണ്ട പരിണിതങ്ങളാകന്ന പൃഷ്ണുങ്ങളുടെ പരാഗരേണു 

ക്കറംക്ക്' പരുപരുപ്പം ചൃഡ്കഠക്ക്' പശയും ഉണ്ടാകാ 

വള്ള തു പരാഗസംക്രമത്തിന് ക്രടുതല് സഹായമായി 
 ത്തിരാവണ്ടു്. 

ഭക്ഷണത്തിനും മധുപാനത്തിനും ഉപകരിക്കുന്ന 
അവയവങ്ങഠം പലതരം തിയ്യക്കുകളില് പലവിധമാണ്. 

 ശലഭങ്ങറംക്കു മുഖത്തുനിന്നു മുല്പോട്ട തങ്ങിക്കിടക്കുന്ന 
ഒരു നിണ്ട കഴല് അല്ലെങ്കില് തുമ്പിക്കൈയ്യണ്ട്. ഇതു 
വിശ്രമസമയങ്ങളില് വാച്ചിന്െറ സ്പ്രിംതുപോലെ 
ചൂരുടിവെച്ചിരിക്കുന്നതു കാണാം. നീണ്ട കണ്ഠനാളങ്ങ 
ടൂള്ള പൃഷ്ടങ്ങളില് നിന്നു തേന് വലിച്ചെടുക്കുവാ൯ ഈ 
കുഴലുകഠം സഹായിക്കുന്നു. ഇയച്ചകഠംക്കു തല്സ്ഥാന 
ത്ത് നളം കുറഞ്ഞ ഒരു കഴുലാണ്. ആഴം കുറഞ്ഞ 
വൂക്കളില്നിന്നു തേനെടുക്കുവാന് മാത്രമേ ഇയച്ചകഠംക്ക്” 
കഴിയൂ. എന്നാല് ഇവയ്യുച പൂമ്പൊടി തിന്നുവാന്ക്രടി 
സാധിക്കും. തുമ്പിക്കൈയ്യുന്മാര്ക്കു ഇതു സാദ്യമല്ല. 
ല്ലമ്പൊട്! പററിപ്പിടിക്കുവാനും തടഞ്ഞിരിക്കാനും തക്ക 
ധണ്ണം /രോമശ?മായ ശരിരമാണു് പാററകറഠാക്കും ഈച്ച 
കഠംക്കുമുള്ള തു്. 

ഇപ്രകാരം ഉ പകരിക്കാന് പറന്ന വിചിത്രസ്ൃഷ്ട! 
കളാണു പൂക്കളും തിയ്ക്ക്കുകളും, തിയ്തുക്കുകറംക്കു വേങ് 
സരകയ്്യും പൂക്കളിലും, പൃക്കളെ സഫായിക്കത്തക്ക സപി 
ശേഷത തിയ്യ്യക്കുകളിലും പ്രകൃതി സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 
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ഇതില് ഒരു ക്രട്ടക്കുമാത്രം മെച്ചുമുണ്ടാകുന്ന കായ്യ്യം മിക്ക 
വാവം അസാദ്ധ്യമാണ്. പൂമ്പൊടി മെയ്യില് പററാതെ 

പൃന്തേ ൯കുടിച്ച പററിച്ചുപോകാന് ഏതൊരു ജന്തുവ।നും 
പ്പെട്ടെന്നു സാധിക്കാത്ത മട്ടിലാണ് പീഠവും കേസര 

വിതാനവും മധുനിക്ഷേപവും. ചുരുക്കം ചില സന്ദര്ഭ 

ങ്ങളില് പുഷ്ണത്തിന്െറ .ചുവട തുളച്ച് പൊടിപററാതെ 

തേന് കുത്തിക്കവന്നെടുക്കുന്ന ഈച്ചകളും ഇല്ലായ്ക്കയില്ല. 
എന്നാല് പരസ്ററരരോപകാരമാണ് സര്വസാധാരണമായ 

നിയമം. 

തേന് കൊതിയന്മാരായ തിത്തുക്കുകഠം, കടിക്കാനെ 

ടക്കുന്നതോട്ടക്രടി പരാഗത്തിന്െറ ചുമടെട്ടക്കേണ്ടിചരു 

നതെഒ്ദനെയെന്ന് ചില ഉദാഹരണങ്ങംംകൊണ്ടു മന 

സ്സിലാക്കാം. ധൂ. ്പപ്പൂവിന്െറ കഥതന്നെ എടുക്കുക. ഇത 

നെറ ദളക്രടം അധോഭാഗത്തില് ഒരു നാളമായും ൭ പര] 

ഭാഗത്തില് അധദരാഷ്യങ്ങളുടെ ആകൃതിയില് രണ്ടു പുട 

ങ്ങളായി പേരതിരിഞ്ഞും ഇരിക്കുന്നു. നാളത്തിന്െറ കട 

യ്ക്രരലാണു” മധുബിന്ദു. കിഴ്സ്ച്ചുണ്ടു് തേനിച്ചയുടെ പീഠ 

മായിത്ത് രുന്നു. മേല്ച്ചണ്ടിനത് തൊട്ടടിയില് ഭന്തസ്ഥാ- 

നത്തില് നാലു കേസരങ്ങളും വിത്തറയുടെ സര്പ്പുജിഫ്വാ 

കൃത)യായ പൃഡയും ഉണ്ടു. പീഠത്തിലിരിക്കുന്ന മക്ഷിക. ] 

നാഭത്തിലേക്കു തലന്ധിട്ട മധു വലിച്ചെടുക്കുമ്പോഠം 

അതിരെറ, പുറത്തു് ചൃഡയും കേസരങ്ങളും തടയുന്നു. 

മറെറാരു വപില്നന്നും ചുമന്നുകൊണ്ടു വന്നി ടട ള്ള. 

പൂമ്പൊടി ചൂഡയിലും, കേസരങ്ങളിലുള്ളപരാഗം ഇതര 

പുഷ്കുത്തിലേക്കായി ഈച്ചയുടെ പുറത്തും, നിക്ഷേപിക്ക 



പു 
ം 

| റ 

പ്പെടുന്നു. അങ്ഭനെ വ രന്നൃട്ടന്നതിനടയല് തുമ്പ 

അതിനെറ ഉദ്ദേശം നിറലേററന്നു. ശംഖപുഷ്യത്ത് നെറ 
അന്തര്ളൂളയുഗളത്തെപ്പററി പ്രസ്താവ ക്ക യുണ്ടായല്ലോ. 

ി “ഇതു” അതിന്െറ നാലും അഞ്ചും ഇതളൂകളാണ് . ഇവ 

അരികചേന്ന്' ഒരു വഞ്ചിയുടെ ആകൃതിയില് അധോ 

ഭാഗത്തില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഈ വഞ്ചിയ്മ ടിയി ലാണ് 
 കേസരങ്ങളു,ം ചൂഡയും ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നതു്. കേസര 

ങ്ങളില് പു ഒത്തൊരുമിച്ച് രെ നാളമറയി 
ത്തര്ന്നിരിക്കുന്നു. ' അതിലാണു തേ൯. അത് ഥിയായ 
ശലഭം ആദ്യതേന്നെ ലഞ്ചക്കു മുകളല് ചെന്നിരിക്കന്നു. 

പിന്നെ, സര്വശക്തിയും പ്രയേഗി ൧) ന്മെകയുടെ 
“ചേര്പ്പുകളായ ദളയുഗമള ത്തെ നര്മര്ത്തി; അവ വേര 
രപം ഉ കള ലുള്ള കേസ്വരബലാഠം പുറത്തേ, 

വിശി പരദഗത്തെ ശലദശരിരത്തില് വതവറുന്നു. തല് 
ക്കാലം അത।ന൯െറ ശര് ിരത്തിലുള്ള അന്യപുഷ്ണപചരാഗഠം 
കൃഡയില് പററ പ്ല്ിടിക്കുകയും ച്ചെയ്യുന്ന. ഈ ക്രയ 
വിക്രയം സാധിച്ചതിനശേഷം മാത്രമേ പൃഷ്ടം മധുപാ൯ 
ത്ത)ന് അനുവഭിക്കുകയുള്ളു. പയറ് , ധാഖചുഷ്ണം മുത 
ലായവ.യുടെ പൃക്കഠം 4] തൂശലഭങ്ങഠംക്ക് ഏററവും ഹത 

യം _കര്ങ്ങളായ ഭക്ഷണശാലകളാഞ്ഞ്. പവം പുസ്വാററയും 
മ്മ് )ല് ഇവിടെ പ്രസ്തഷ്ടമായാരക്കുന്ന യപസാദ്ട ശ്യം 
ലഭങ്ങറാംക്ഷ് ശത്രുക്കളുടെ കണ്ണൂതെററ। ദ്ഠെനള്ള, ഒരു 

(മാര്ഗ്ശുമായതത്ത് രുകക്രടി ചെയ്യുന്നുണ്ടു് . 

മുല്ല, നന്ത്യാരവട്ടം, ചെത്ത്, ഉമ്മം മുതല/യവയെ 
രപ്വാലെ ദിരഘകണ്ണങ്ങളായ ൃക്കള]ത് കഴ്ലന്െറ കട 



റി; 

യ്്്രല് തേനും തലയ്യു,ല് കേസരങ്ദളും ചൃഡ്ധയും സ്ഥതി 

ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു പുഷ്ടമുഖത്തല് ചെന്നരിക്കുന്ന. 

വൂമ്പാററയു,് ഖ്രകൃത്യുടെ പ്രധാനോദ്ദേശം നിറവേ 

ററാതെ നടക്കുവാ൯ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇതുതന്നെയാണ് 

സൂയ്യകാന്ത പ്രുവിലമ്ഥ ഓരോ ചെവകുസുമനാഉത്ത ന്റ: 

യും കഥ. ആബവല്,. ചെയമ്വയത്ത। എന്നിങ്ങനെയുള്ള 

വയ തനിന്ന് തേനല്ല, പുമ്പൊടിതന്നെയാണ് പ്രാണി 
കറം പ്രധാനമായ ഭക്ഷ ക്കുന്നതു . ഇത്തരം പൂക്കളില്, 

അത ഥ സല്ക്കാരത്തി നം സംയോഗത്തിനു ക്രട! ധാരാളം 

കേസരമദ്ദളം അനവധി പരാഗവും ഉണ്ടായിരിക്കും. 

ഏരുക്കിന്യുമ്പൊടി പശപരണ്ട കട്ടകളാക്കിവെച്ചിരി 

ക്കുന്നതു തയ്യ്യക്കുകഠംവഴിക്കുള്ള പരാഗസംക്രമണത്തെ. 

ശ്രാതത. എളുപ്പമാക്കിത്ത ൪ത്തിരിക്കുന്ന. ആര വലു 

ത്തിലെ പൂക്കളും പ്രാണികളെക്കൊണ്ടാണ് പരാഗ 

സംക്രമണവും സംയോഗവും സാധിക്കുന്നതു. ആലിന് 

പുവില്ലെന്നാണു ജനവ ശ്വാസം. പക, പച്ചില 

ച്ചില്ലയില്ച്ചെപ്പടിപ്പത്തുപോലൊഡയ രിക്കുന്ന കായ ക. 

കാണ് ഡഥാത്ഥത്തില് അത നെറ പുൃച്ചെപ്പുകഠം. ഓദരോ 
റു 

കായുടെ ശ। രസ്ത്റ! ലം ഓരോ സുദ്ധരവും നന 

അധനകം ചെ൨൮ൃക്ട്ളെം ഉണ്ടായ രക്കും. ഒരു പുവിന്റ് സ 

ഒന്നകില് കേസരമാ അല്ലെങ്കില് വിത്തറയോ മാത്ര 

ഉണ്ടു്; അതായതു പൂ ഓരോന്നും ആണോ പ്പെണ്ണ്നേ 

മാത്രം തആയാരിക്കും. പെണ്പുക്കുഠം അടിത്തടത്ത ലയ; 

ത്ആൃണ്പൃക്കറം ദമേല്വരിയിലും ആണ് അടങ്ങിയരിക്ക 

ന്നതു”. മധുഗന്ധം കേട്ടെത്തുന്ന മക്ഷ'ക നി് 

| 



നി 

ത്തിന്െറ അകത്തു കടന്നുക്രടുന്നു. പിന്നെ, പുറത്തുപേ൦ 

കാന് നിവൃത്തയില്ലാതെ, പെണ്ചൃക്കളൂടെ വിത്തറയില് 

മുട്ടയിട്ടതിനുശേഷം മരിക്കുന്നു. മുട്ട വിരഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന 

പുഴ്ുക്കഠം ഈച്ചകളാകുന്നതോടുക്രടി പുച്ചെപ്പില്നിന്നും 

രക്ഷപ്പെടുന്നു. അങ്ങിനെ ബഫി।ഗ്ുമനം ചെയ്യുന്ന ഇയച്ച 

കളുടെ പുറത്തു മുകഠംഗാലറികളിലുള്ള ആണ്പുക്കളുടെ 
പരാഗചൂരം പുരളന്നു. ഈ തേനിച്ചകളിലോരോന്നും 
മറെറാരു പൂച്ചെപ്പില് പ്രവേശിച്ച് പെണ്പൂക്കളില് 
വയമ്പൊടി എത്തിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ ഈച്ചകളുടെ ഓരോ: 
തലമുറയെക്കൊണ്ടു' പുഷ്ടരാശികളുടെ പരാഗാധാനം. 

സാധിക്കുന്നു. ഇത്രയെല്ലാം, പണിത്തരങ്ങഠം ചെയ്തി 

ട്ടാണ് ആലിന് ശരിയായ കായുണ്ടാകുന്നതു്. 

പ്രാണികളെ ക്കൊണ്ടുള്ള പരാഗസംക്രമണത്തെ 
ക്കുറിച്ച്' ഒരു സംശയത്തിന്നവകാശമുണ്ടു”. ഭക്ഷണത്ൃഷ്ണു 
യല്ലാതെ പരാഗവിക്രയോദ്ദേശം പ്രാണികഠംക്കില്ലാത്തതു 
കൊണ്ടു അവയുടെ പ്രവത്മനങ്ങഠംക്കടയില് പൂമ്പൊടി 
അതേ ൮)വിലോ ആ സസ്ൃൃത്തിലുള്ള. മറെറാരു വുവിലോ 
മാത്രം നിക്ഷിഘ്യമായി എന്നു വരാന് വയ്യേ? തീര്ച്ച 
യായും അങ്ങിനെ സംഭവിച്ചേക്കാം. എന്നാല് അധമ 
മയ ഇത്തരം പൃഷ്ടപരിണയം കഴിയുന്നത്ര കുറയ്യുൃൃവാന് 

കൃതിതന്നെ ചില മുന് കരുതലുകറം ചെയ്വച്ചിട്ടുണ്ട് - 
൭ മ്രുത്തിപോല്ുള്ള ചില പൂക്കളില് കേസരകോശ.. 
ങ്ങാം പിള൪ന്നു പരാഗം പുറത്തുവരുമ്പോറം പിത്തറയി 
ലുതക അരികഠംക്കു മുപ്പെത്തിയിട്ടണ്ടായിരിക്കയി ല്ല. 
മഷ്വ', കേസരങ്ങഠം പാകമാകുന്നതിനുമുമ്പ” പിത്ത. 
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യിലെ അരകഠം വിളയുന്ന പൂക്കളം ഇല്ലായ്ക്കുയില്ല. ഈ 
രണ്ടു നിലയിലും സംയേഠഗം ഫലിക്കണമെങ്കില് അതേ 

ജാതി മറെറാരു ചെട്.യുമായുള്ള പരാഗവിക്രയംക്രടാതെ 
കഴിയുകയില്ല. പി ന്നെ, എരുമപ്പാല്പോലെയുള്ള ചില 

ചെടികഠംക്ക്” ഒന്നുകില് ആണ്ചുക്കളോ, അല്ലെങ്കില് 

പെണ്ലൃക്കളോ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്രു. ഇവിടെ പര 

സ്ൂരസംയോഗമല്പാതെ ഗത്ൃന്തരമല്ല. തആആണും പെണ്ണും 

ഒന്നിച്ചുള്ള പൃവില്ത്തന്നെ സോദയ്ക്യപരിണയം ക്ഷിപ്ര 
സാദദ്ൃമല്ലാതാക്കുവാന് ഉപായങ്ങറം പ്രകൃത! ചെയ്തു 

വച്ചിട്ടുണ്ട്. പെരുവിന്പു ഉദാഹരണമാണ്. രാത്രി 
പുതുതായി പിരിയുന്ന പെരുവ!൯ ചുവിന്െറ കേസര 

ങ്ങറം പുറത്തേയ്മുച, നേരേ തച്ച നില്ക്കുന്നു. പുഷ്ടുഡ 

യാകട്ടെ, അടിയ।ലേയ്യു,, ചാഞ്ഞു കുനിഞ്ഞും ഉരക്കുന്നു. 

തന്മൃയലം കേസരങ്ങളെപ്പുണുന്ന പാററകഠം ചൃഡയെ 

തൊടുന്നതേയില്പ. ഒരു ദിപസം പഴക്കംചെന്ന പൃക്കള! 

ലാകട്ടെ കേസരങ്ങറം അടിയിലേയുചഛ പുരുണ്ടൊതുങ്ങി 

ഇരിക്കയും പുഷ്ടചൃഡ സ്വതന്ത്രമമൂയി പുറത്തേയും, ഉന്തി 

നില്ക്കുകയും ചെയ്യന്നു. ഇതില് തേന്കടിക്കാനെത്തുന്ന 

പാററകറം ചകൃഡ്ധയെ മാതമേ തൊടുന്നുള്ജൂ.. പ; 

ഇത്തരം നിലയും നീക്കവും മറ പല” പൂക്കള ലുഠ,, 

കാണാം. ഇനി, വല്ലപ്പോഴും ശലഭങ്ങളുടെ പഠനോത്സ 

വങ്ങാംക്കിടയില് പരാഗം അതേ പുൃഷ്ടത്തിനെറ ചുഡാ 

ശിഖരത്ത!ല്പതിക്കുന്നതായാലും ഫലിക്കുന്ധില്ല. അത്തരം 

പരാഗം മക്കവാവം കെട്ടുപോകുന്നു. 



മ 

റ്് 

ട് ന്തം യം 
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തേനിച്ച തുമ്പികക്കെ നിടി പുഷ്ുനലത്തികനുറ അടിയിയനിന്നു 
ഏത൯ കുടിക്കുന്നു, സൂയ്യകാന്തിപ്പുവിെറ രണ്ടു ചെവകസുമനാ&ങ്ങ തുട വലത്തുവശത്തു” പ്രഷത്യകം ക റണിച്ചി രിക്കുന്നത്. 
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ഒരു പഷ്ടത്ത'ല്നന്നും സ്വികരിക്കുന്ന പൂമ്പൊടി 
അതേജാത പുഷ്ടത്ത ത്തന്നെ നിഷ്ഷേപിച്ചല്മാത്രമേ 

സംയോഗം സാദ്ധ്യമാകന്നുള്ള. എന്നാല് പലതരം 
പൂക്കളില് ചച്ചലമായി ചുററിത്തിരിയുന്ന തവയ്യക്കുവഗ്ഗ 

ത്തെക്കൊണ്ടു” ഇ.ായ്യയം നേടുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് സാശ. 

യിച്ചേക്കാം, പ്രാണികഠം പല പടി തെണ്ടുന്ന ഭിക്ഷുക്കു 

ളാണെന്നുള്ള തു വാസ്തവംതന്നെ. എങ്കിലും ഒരു തര 

ത്തില്നിന്നു തുടങ്ങ യാല്, വളരെ നേരത്തേയയ്ഛ അത്തരാ: 

ചൃക്കളില് മാത്രമ ശലദദഠം സഞ്ചരിക്കയുള്ള. അമര 

ക്കളില് മുള പ്പറക്കുന്ന കരിവണ്ടുകഠം ഒന്നുരണ്ടു മണ! 

ക്രഒറിലധികം അതേ പൃക്കള ല് കളിയാടുന്നതായി കണ്ട। 

ട്ടു. പുമ്പാററകഠം ഒരു മണിക്ര്റോളം കൊഴിഞ്ഞില്. 

ക്കില് തന്നെ തെണ്ടിത്തിരിയുന്നതായും കാണാറുണ്ട് .. 

ഓരോ വുപില്ത്തന്നെ ഒന്നിലധ കം പ്രാണികഠം വിരുന്നു 

കാരായി വരുന്നതൃകൊണ്ടു സ്വജാതിയിലേയ്യുച്ഛള്ള പരാഗ 

സാക്രമണത്തിനു സ്ധാഗത്യഠം വദ്വ്മിക്കുന്നു മണ്ടു . ഒരു 

പ്രൃത്ത്യകജാതി പുഷ്ുത്തെ പരശതം തിവ്യക്കുകംം സന്ദര് 

ശിച്ച ടിട്ടുളുള. താം ഒരു ശാസ്ര്രജ്ഞന്൯ പ്രസ്താപിക്കുന്നു. 

വൈചാപ്പിള്ളില് ശ്രീധരമേേടശ 

യ അതാ 

ലം 



വവാഠം ൧൨ 

പാറി മാപ്പ 
ന കി കി ) ത, തിപണ്ടിയാപ്പിസ്റ്റലനേകമട്ടായ 

ത്തങ്ങുന്നു യാത്രോദ്ദുതരാം ജനങ്ങഠം ; 

ഒററയ്യ്കരോരാള ങ്ങൊരഴുക്കുമുക്കില് 

മലര്ന്നു മെയ് നിണ്ടു കിടന്നിരുന്മ.' 

ഞരമ്യെലിമ്വെന്നിപ ചേത്തു൭ വച്ച 

ചുളിഞ്ഞ തോല് കൊണ്ടഥ മുട।യിട്ടാല്,, 
ആളെന്നപേരായതി]നൊക്കുമെങ്കി_ 

ലൊഃരാളൂ.'താനഗ്ലുളിതാംഗചേഷ്ഠന് 

കൈച്ചിട്ടുവാങ്ങാനുഴുറാതെ നേരം 
നോക്കാതനങ്ങാതെ കിടന്നിതായാഥ- 

പി 
ന, ത്ത്വണ്ടിഒ ലല്പാത്തൊര ടത്തി മലയ്ക്കു, 

അന്നു സായാസമവന്െറ യാനം. 

കണ്കുണ്ടിലായി,ക്കവിളൊട്ടി, മുക്കു 
വളഞ്ഞു, വൈവര്ണ്ണ ൃമിയന്ന വക്രതം 
ആ നിസ്സ ഫായ൯ പരഴമലാകപാന്൩ഥ_ 
നാണെന്നപേവേതാക്ഷര ച 
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കുപ്പായമില്ലാ, കുടയില്ല, മാറാ. 

പ്പില്പം, വിരിപ്പില്ല, ചെരിപ്പമില്ലഃ 

ഇദ്ദീരഘയാത്രോദ്യതനുണ്ടരയ്്ു,._ 

ലിരുണ്ട കീറത്തുണിഡയൊന്നുമാത്രം. 

പൈശാച്ചതൃഷ്ണുയ്യ, ടിപെട്ടൊടുങ്ങാ- 

പ്യണ്ടയ്യ്യനിത്തും മുതലാളിവപഗ്ഗം, 

ചെഞ്ചോരതിന്നപ്പ്യൊഴുതിട്ടെറിഞ്ഞ 

മനുഷ്യയദേഹങ്ങളി ലൊന്നിതത്രേ. 

സുഖാമൃതം സ്വൈരമശിച്ച ദിവ 

സൌധേ രധിപ്പൂ മുതലാളി വീരന്; 

അയാഠംക്കു വിണ്ത ത്തവരോ, വിശപ്പാല് 

വല്ലേടവും വണ മരിച്ചിടുന്തു. 

മേലാഠാക്കു വൃപ്പട്ടുകടക്ക തന്ന. 

ക്രട്ടന്നതിന്നാരുടെ കൈ കഴച്ചു; 

ഫ്ലൂ താ മര ത്ത ൯2പ പി ] സവാണറന്ന്ന 

കിട.വൃതാഹന്ത! കടന്നു ചാവാന്. 

മൃണ്ടായിരിക്കാം തനതക്സുനമ്മ- 

കുഞ്ഞുങ്ങം ചേരും കുടി ചൊന്നിവന്നും; 

അഭാഗ്യലത്താകുമത൯ നടുത്തൂണ് 

താനായ് വരാം, വിണുകി ടക്കുമിയാഠം. 
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ഈ വിശ്രമാവസ്ഥയിലും വിയത്തി_ 

ടടണ്ടാപ്പണിക്കാരനു ഫാലദേശം ! 

ശ്രമിച്ച കണ്ഠം കുവകും കഫത്തില് 

പ്രാണപ്പയാണവ്യഥ പൂ വെപ്പാ൯. 

അവന്െറയജെല്ലന്തി വിഉത്ത മാത്ത._ 

ട്ടനക്ഷണം ശ്വാസവപിജുംഭിതത്താല് 

യമാഗമം നോക്കിടുവാനെണിറവം 

കാണാഞ്ഞിരുന്നും വിഷമിച്ചിരുന്ത്ൃ. 

അശക്തമാമത്തല താങ്ങുവാനോ, 

തഞുത്ത മെയ്യ്യൊന്നു തലോടുവാനോ, 

അങ്ങാരുടേയും കൃപ കയ്യയച്ചി- 
ട്ടി ന] ് ി ലൊന്മ നനച൯ ദിനദരദ്രനായി. 

എ യി; നവ൯ പേരപുകഴ്യാ ത്തൊരാളാ.. 

യം ന്തിന്നവ൯ ഹിഡ്.കലേ ജനിച്ച! 
ി ല്. പ് 

മാഥന്മതാംഗ സ്ത്റപനേചതം നി... 
ടല." 

൭ 
ദര ടു & റ 

പ്ന്നിര വഥാവില്ക്കകയായ കണണ്ണേ! ളയായ് കണ്ണോ 
അറവ്പുമൂലം ചിലര് മാറി നിന്നാ- . 

രവനെറ ഗാത്രം മലിനം വിഗന്ധം; 
ംി 

൧ 0 

ഫ് 

൧ ൨ 

൧൭. 
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ചിലക്കു ചത്താര്ദ്രത [കഷ്ട മെന്ന. _ 

യൊരൊററവാക്കില്ച്ചെലവായ്യ,ഴിഞ്ഞു. ൧൪ 

നോക്കിച്ചിരിച്ചു ചില ദേവകല്ല൪; 

ചോവാന്തുടങ്ങിടടക്യാണു പാവ? 

ചിലര്ക്കുദിച്ചില വികാരമൊന്നും; 

മര്യക്ക സാധാരണമല്ല! മന്നില്?” ൧ ൫ 

മരി ക്ക സാധാരണ;ഃ_ മീവിശപ്പിത- 

ദൃഹിക്കലോ നമ്മുടെ നാട്ടില്മാത്രം:- 

 ഐക്യക്ഷയത്താലടമശ്ശവങ്ങ.- 

ഒടിഞ്ഞുകൂടും ചുടുകാട്ടില് മാത്രം ൧൬ 

ഇപ്പാര്ടക്കാഴ്ച വെവത്തതി൯മ_ 

ടടടഞ്ഞുതാന് നിന്നിതു കണ്ണുരണ്ടും; 

ഏന്നാലവന്നന്തിമമായൊരിയ്മുല് _ 

ശ്രടടിത്തുറന്തു നനവററ വക്രം, രി 

വേദാന്തമില്ലാത്തൊരു സാധുപാന്ത് ലൂ 

ദൃശാന്തരത്തില് ക്കര൦ം ചെററലിഞ്ഞു; 

അതാ,തൊന്തായതനാദ്ധ്വ ഗനെറ 
] ി 

വര; ചൃണ്ടൊന്നു യം. 
൧ 
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കിടാങ്ങളെ ക്കിഞ്ചന പുല് കുവാനോ, 

പിതാക്കഠംതന് തൃക്കഴുല് ഭെകതൊഴാനോ, 

നല്പ്പാതിമെയ്യോടവസാനയാത്ര_ 

യുല്ബാഷ്ടദ്ദക്കാലുര ചെയ്യുവാനോ, ൧൯ 

ി 

തരപ്പെടാതത്തരുണ൯ പൊവ്പ്പ_ 

ററതാ, മുഴങ്ങി മണിയെച്ച മേന്മേൽ: 

അവങ്കലെത്തും ശമനനെറ പോത്തന് 

കണ്ഠസ്ഥഘണ്ടാരവ൭ മന്നപോലെ. ൨ 

തിവണ്ടിവന്നു, പുരുഷാരമതില്ക്കരേറ'; 

്യോവിങ്കുല് വീണ്ടുമൊരുവ രയുയര്ന്നു സൂര്യന്; 

പാവങ്ങറം ചത്തിടുകിലെന്തു, പിറക്കിലെന്തെന് _ 

പാഴ് വാക്കിതിന്നരുറംകമാപ്പു മനിഷിമാരേ! ൨൧ 

സംഫിത്ചമഞ്ജൂരി അഞ്ചാം ഭാഗം] | വളളത്തേറഃ 
4 4 

നി 

നാ 

ര ക്ം 

994151 
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പപാഠാ ൧൩.൦ 

ഭാഷയുടെ വികസേം 

മനുഷ്ട്യ൯ കരു വശിഷ്ടജീവിയാണ്. അതി 
സുക്ഷ്യ ദായ അമീബ മുതല് ഭീമശധീരികളായ തിമിംഗ 
ലമ്ഥറംവരെ ലോകമുഖത്തു് എത്ര ജീവജ:ലങ്ങളാണു 
വത്തിക്കുന്നതു”. അവയെയൊക്കെ തന്െറ നിയന്ത്രണ 
ത്തിനു വിധേയമാക്കാന് സാധിച്ച മനുഷ്യന്െറ മേധാ 
ശക്തി അത്ഭൂുതാവഹമത്രേ. അനിതരസാധാരണമായ 
ഈ മേധാശക്തിയാണു മനുഷ്യനെ ഇതരജിവജാലങ്ങ 
ളില് നിന്നു ചേര്തിരിക്കുന്നതും, അവന്െറ നിഖിലാഭൂദ 
യങ്ങഥംക്കും നിദാനമായിരിക്കുന്നതം. 

വൈരദ്ധൃങ്ങളും വൈവദ്ധ്യങ്ങളും നിറഞ്ഞ പരിതഃ 
സ്ഥിതികളില് ജീവിക്കുന്ന മനു 3൮)ന൯ പൂറമേനിന്നും പല 

രീതിയിലും ഉമുള അനുഭ വങ്ങറം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 
ഏകാഗ്രതയോ, നിശ്ചിതമായ പരസ്റരബന്ധമോ ഇല്ലാ 

തിരുന്ന ഈ അനുഭവങ്ങഥം യാതൊരു വൃത്യാസ്വും 

ക്രടാതെ തന്നെ തദ മമനുഷ്യനെറ ഹൃദയദപ്പുണത്തില് 
പ്രതിഫചിച്ചിരുന്നിരിക്കണം. ഇത്തരം സങ്ക ണ്ണ 

അനുദവങ്ങളില് നിന്നു നിയതരൂപങ്ങളായ വസ്പക്കളെ 

അടുക്കി ഒരുക്കി, ഗ്രഹണുയോഗ്യമാക്കിത്തീക്കുപാ൯ ഉള്ള. 

ശ്രമത്തിലാണ് മനുഷ്യനെറ ബുദ്ധിശക്തി ത്ൃദൃമായി 

പ്രവത്തിക്കുവാന്൯ തുടങ്ങി ലതെന്നു വിചാരിക്കാം. വിടി 

ന്നങ്ങകായ ബോധങ്ങളെ പേര്ത്വരിച്ച് അറയണമെ 

മ്മില് ഓരോന്നിനും പ്രത്യേകം സംഇഞകഠം നല്കേണ്ടത് 
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അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്ച് . ഇവിടെയാണു ഭാഹഫ്ധയുടെ 

ര 

ആവശ്യം നമുക്ക്” അനുഭവപ്പെടുക. ഒരു വസ്തുവിനെ 

സ്ധച്൨ വിനെക്കുറ സൂചിപ്പി ന്നെതാടൊപ്പം ആ വസ്തു ക്കുറിച്ചുള്ള 

_ ബോധം മറവുള്ള വരില് സ്റ ധിക്കക്രടി ചെയ്യാന് ഭാഷയ്യു 

ശക്തിയുണ്ടു”. ഇങ്ങനെ മനുഷ്യക്കു പരസ്പരം ആശയ 

വിനിമയം ചെയ്യുവാന് ഉപകരിക്കുന്ന ശബ്ദസമുഹമാണ്ട് 

ര്രാഷാ, 

ഒരുവനൊ ചിന്ത അതേ രൂപത്തില്ത്തന്നെ 

ആവിഷ് കൃതമാകുന്നില്ല. പ]ന്നെയോ ത്തത് ശബ്ദ 

ത്തവിലു- പണ്ട്, കണ്ണ, തല, കയ്യു” എന്നിവയുടെ ചലന 

ഭേദങ്ങളിലും പ്രകാശമാനമായി മററുള്ള വക്കു ഗോചരീ 
കൂവിക്കുന്നു. അതിനുംപുറമേ പെരുമാററത്തിലും പ്രവൃ 

ത്തിയലും പ്രവൃത്തികളുടെ പുവാപബന്ധത്തിലുംക്രടി 
മനുഷ്യന്െറ അന്തര്ഗതം ഏറെക്കുറെ പ്രുതിഫലിക്കു 
ന്നുണ്ടു. ആശയപ്രകാശനം പലവിധത്തില് നി൪വഫി 
ക്കപ്പെടു ന്നെങ്കിലും മനുഷ്യന്െറ അഭിവൃദ്ധിദശയില് 
എന്നു മാത്രമല്പ ആരംഭദശകളിലും ശബ്ദരൂപമായ ഉ.പാ 
യൃത്ത്ര പ്രാമുഖ്യം ഉ.ണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. ശബ്ദും 
വുറപ്പെടുവിക്കുനതിനുമ്ള ശക്തി മറ പല ജീചിക 
റാക്കും ഉണ്ടെന്നു മുള തു ശരിതന്നെ. എന്നാല് അവയ്യു,” 
ശബ്ദങ്ങളെ കോത്തിണക്കി വാചകങ്ങളോ വാകൃങ്ങളോ 
രചിക്കുവാന് ഒരിക്കലും സാധിക്കുന്നില്ല. ഉപയോഗ! 
ക്കാവള്ള ധ്വനിസമച്ചയത്ത്വലെ വിവിധ ഘടകങ്ങളെ 
പിരിച്ചെടുത്ത് മറെറാരു രീതിയില് ഘടിപ്പച്ച പ്രയോ 
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ഗിക്കുവാനും അവയ്യു, കഴിയുന്നതല്ല, അതിനാല് മൂഗ' 
ഭാഷയിലെ ശബ്ദുങ്ങഥം രൂപാന്തരപ്പെടുകയോ പുരോഗമി 
ക്കുകയോ ചെയ്യാറില്ല. പല തററാണങ്ടുകഠക്കു മുമ്പു 

പ്പാടി യിട്ടള്ള തില് നിന്നും യാതൊരു വൃത്യാസവും ഇല്ലാ: 

തെയാണ് ഇന്നും കുയിലുകഠം പാടുന്നതു”. മറെറാരു 

വിശേഷം. മനുഫ്യനെപ്പേംലെ എന്തു പറയുന്നു എന്നറി 

ഞ്ഞുകൊണ്ടല്പ ജന്തുക്കഠം ശബ്ദും പറപ്പെടുിക്കുന്ന തു് 

എന്നുള്ള താണു. മനുഷ്യനാണെജ്ില് ഒരു വ-കൃത്ത ലെ 

പദങ്ങളെ ഏതു രിതിയില് പേണമെങ്കിലും ഘടിപ്പിച്ച്” 

നിശ്ചിതമായ ഒരത്ഥം ദ്യോതിപ്പിക്കുവാ൯ സാധക്കു൦. 
[0 

[7] 

ആശയപ്ര കാശനത്തെ സംബന്ധിച്ച ടത്തോളം 

ശബ്ദപ്രയോഗത്തിനുള്ള. മേന്മ യഥാകാലം അറിഞ്ഞ. 

മനുഷ്യന് ശബ്ദങ്ങറംക്കും ആശയങ്ങാക്കും തമ്മിലുള്ള. 

ബന്ധം എങ്ങനെ പാ എന്നു ള്ളത। 

നെയഴ്ടറിച്ച്' പണ്ഡിതന്മാര് പല സദ്ധാന്തങ്ങളും അവത: 

രിപ്പിച്ചിട്ടണ്ട് . പക്ഷിമുഗാദ്കളുടെ ശബ്ദുടത്ത അനുക 

രിച്ച് അതാതിനെ വ്യപദേശിക്കുവാ൯ തുടങ്ങിയതാണ് 

ഭാഷയുടെ ആദ്യത്തെ പടി എന്നു ചിലര് വിചാരിക്കുന്നു. 

കാക്ക എന്ന മലയാള ശബ്ദും, പശു എന്ന അര്ത്വത്തി 

ലുള്ള മാഹ എന്ന സംസ്ത്ൃതശബ്ദം, ക്രോ, കക്ക തുടങ്ങിയ 

ഇംഗ്ലീ ഷുശബുങ്ങറഥം എന്നിവ ശബ്ദങ്ങളുടെ അനുകരണ 

ങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കെണ്ടേള്ള അരത്ഥകല്ലന 

ത്തിന് മ ദാഫരണങ്ങളാണ്”. മറെറാരു സിദ്ധാന്തം പദാ: 

ത്ഥങ്ങളെ പ്രത്യക്ഷികരി.ക്കുന്വോറം നമ്മുടെ ഉള്ളില് 

ഉ ണ്ടാകുന്ന വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും തനിയേ ഉദ്ഗ 
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മിപ്പിക്കുന്ന ധ്വനികഠം ഭാഷയുടെ ഘടകങ്ങളായി 

ത്തചിര്ഭപി പ എന്നാണു്. ഏററവും വലിയ ഒരു 

സ്വഖ്യയുടെ വാലകമായ “ഫോഫാ?? എന്ന സംസ് കൃത 
' ശബ്ദുവ്യം പിശാച്ച്” എന്ന അത്ഥത്തെക്കുറിക്കുന്ന (11) 

എന്ന ഇംഗ്ലീഷു ശബ് ദവും പ്യാക്ഷേപകങ്ങളായി പുറ 

പ്പേട്ടിട്ടുകള ചില ധ്വനികളെ. ആത്രയിച്ചിട്ടുമള വയാ 

ണെന്നു ആണ്” ഈ ക്രട്ടരുടെ വിശ്വാസം. മറ൮ ചില 

പണ്ഡിതന്മാര്, പ്രകൃതയിലലള ചില വസ്ത്രക്കഠം നമ്മെ 

ആകര്ഷിക്കുവാന് ഇടയാകുഃമ്പാഠം നാം സ്വയമേവ ചില 

ശബ്ദങ്ങളെ പ്രദയാഗിക്കുവാന് പ്രപേരിതരാകുന്നു എന്നും 
ആ ശബ്ബ്ദങ്ങം അതാതു ദ്രവ്യങ്ങളുടെയോ ഗുണങ്ങള 

ടെയോ ക്രരിയകളുടെയോ വാചകങ്ങളായി കാലക്രമത്തില് 

അംഗീകരി കപ്പ്ൈടടവാ൯ ഇടയായിട്ട ണ്ടെന്നും അഭിപ്രായ 
പ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ ഉള്ളില് ഉണ്ടാകുന്ന ചില അനുഭവ 
ങ്ങളെ ആധാരമാക്കി ഉത്ഭപിക്കുന്ന ശബ് ദങ്ങഠംക്കു” ഉദാ 
ഫരണ ആളായി “ഗ്ലോ?” എന്ന ഇംഗ്ലീഷു ശബ് ദത്തേയും 
പചമുപമപ്പു' എന്ന മലയാളപ്പദത്ഞേയും നിർദ്ദേ രിക്കാം. 
മറെവ്വരു മതം, ഏതെയ്ിലും പ്രവൃത്തികളില് ഏർപ്പെ 
ടന്ന മനുഷ്യയരാത പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ശബ ദങ്ങഥം 
തന്നെ അതാതു കമ്മങ്ങളുടെ പേരുകളായി തീരാന് 
ഇടവരുന്നു എന്നുമ്ള തത്രേ. ഭാരമുള്ള തടികളും കല്ലുകളും 
മറവം ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്നു മമ്മൊരിടത്തേക്കു മാറവമ്പോഴ്ും 

മഞ്ചരു മുതലായവ ചുമന്നു കൊണ്ടു പോകുമ്പോഴും മറവവാ 
നമ്മുടെ നാട്ടില് ഏലേലം ഏലേലം?? “ആ ത്ത? 

“മ ഉയ എന്നിങ്ങനെ ചില ശബ് ദങ്ലറം പുറപ്പെടുവി 
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ക്കുന്നതു നാം കേട്ടിരിക്കുമല്ലോ. ആംഗലേയന്മാരായ 
നാവികന്മാര് നങ്കുരംപൊക്കുന്നസമയത്തു ““യോഫീഹോ?? 
എന്നിങ്ങനെ കൂട്ടലേന്ന് ഉ പരക്കുന്ന ധ്വനികഠംതന്നെ 
യാണു് നെടുവ് ര്പ്പ് ഇടുന്നു എന്ന അത്ഥത്തില് 4ഫഹിവു?? 

വകു) എന്നുള്ള ഇംഗ്രീഷ'ക്രിയാരൂപത്തിനു 
ന്ദാനമായതെന്നു ചിലര് പ്രസ്ലാവിച്ചുക അന്നു. മല 
യാളത്തി ലെ മൂളുക, കൂവുക?” തുടങ്ങിയ പദങ്ങളുടെ 

ഉത്ഭവം ഏതാണ്ടു ഈ സിദ്ധാന്തത്തെ അടിസ്ഥാനമാ 
ക്ക ഒക്കൌാണ്ടു ള്ള തഠാണെന്നു വരാ൯ വയ്യാത്തതല്ല. 

കൈമുദ്രകളെ തുടന്ന് സ്വാഭാവികമായിത്തന്നെ നാക്കിനും 

ലുണ്ടുകഠംക്കും ഏര്പ്പെടുന്ന ചലനങ്ങറം ധ്വനികഠംക്കു 

വൈചിത്ര്യം വരുത്തി ശബ്ദരൂപമായ ആശയപ്രകാശ 
നോപായത്തിന് അധിഷ്ഠാനമായ] ഭവിച്ചു എന്നു് 

അടുത്തകാലത്തു” ച'ലര് പാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഹസ്തമുദ്രകറം 
ഭാഷയുടെ ആവിര് ഭാവത്തിനു മു൯പു അത്രമാത്രം വര്ദ്ധി 

ച്വിരുന്നു എന്നു കരുതുവാന് യാതൊരു ലക്ഷ്യവുമില്പാത്ത 
തിനാല് ഈ അഭിപ്രായം സ്വികായ്യമായിരിക്കുന്നില്ല. 

ഭാഷയുടെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചള്ള. പ്രശ്നത്തിനു 

സമാധാനം കണ്ടപിടിക്കുചാന് ഒരുമ്വെട്ടുമ്പോറം നമുക്കു" 

അടഭിമുഖികരിക്കേണ്ടിവരുന്ന അതിപ്രധാനമായ ഭെവ 

ഷമ്യം പ്രാചിനകാലത്തെ ഭാഷയുടെ സ്വരൂപം ഏതാ 

ഡിരുന്നുവെന്നുമ്ളതു” അറിയുപാ൯ യാതൊരു ലക്ഷ്യവും 

ഇല്ലെന്നു മമ തൃതന്നെ. ഇന്നു നിലവിലിരിക്കുന്ന യാതൊരു 

ഭാഷയും ദീരഘമായ ചരിത്രമുള്ള തായിരുന്നാത് തന്നെയും 
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ഭാഷയുടെ പൂവൃയരൂപത്തെ കാണിക്കുന്നതാണെന്നു 

ലിചാരിക്കുവാന് നിര്വ്വാഹമില്ല. എന്തെന്നാല് അങ്ങി 

നെയുള്ള ഭാഷയും എത്രയോ ല൪ഘമായ ഒരു കാല 

ത്തിലെ വളര്ച്ചയുടെ പരിണതഫലം മാത്രമാകുന്നു. 

നാം ഒരു ഭാഷയുടെ പൃവൃദശകളെ ആരായുംതോവം 

അതു ക്രടുതല് ക്രടുതല് രൂപവൈചിത്ര്യം പ്രാപിഠന്നെ 

തായും പ്രകടനരിതികളില് ഇന്നലത്തേതിനേക്കാഠം ക്രട$ 

തല് സംപൃഷ്ഠമായിരിക്കുന്നതായും കാണാവുന്നതാണു് . 

അപരിഷ് കൃതവശഗ്ലുക്കാരുടെ ഇടയിലള്ള ഭാഷയുടെ 
സ്വഭാവവും ഏറെക്കുറെ ഇതുതന്നെ. ഭാഷയുടെ ത്തവ്൪ 

ഭാവദശയെ വെളിപ്പെടുത്തുവാന് പയ്യ-പൂമായി ഏതെ 

കിലും ഒന്നുണ്ടെങ്കില് അതു” പ്്ഞ്ചുപൈതലം ൯റ 

അവ്യക്താലാപമത്രേ. ലുറവമുള്ള വരെ അരനുകരിക്കുവാ൯ 

തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാല് കുട്ടികളുടെ ഭാഷണങ്ങഠം പരമ്പ 
രയാ നാട്ടുഭാഷയിലുള്ള വ്ൃയവസ്ഥിതികഠംക്കു വിധേയ 
മായി പോകുന്നതാണ്. അതിനാല് കുഞ്ഞുങ്ങാം നൈസ 
ശ്ലീകമായി പുറപ്പെടുചിക്കുന്ന ധ്വനികഠംമാത്രമേ ഭാഷ 
യുടെ , ഉ തഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളില് നമുക്കു 
ഫ്രയോജനപ്പെടുകയുള്ള. 

മനുഷ്യന്െറ ബുദ്ധ! വികസിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത 
ആദിമഘട്ടങ്ങളില് ഭാഷ ശുദ്ധമേ വികാരങ്ങളെ ആശ്ര 
യിച്ചിരുന്നിരിക്കാം. എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്നത 
നുസരിച്ച പുറപ്പെടുവിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള. ശണുൂങ്ങളും അതു 
പ്പോലെതന്നെ വേദന, സന്തോഷം, സങ്കടം, തുടങ്ങിയ 
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മനോവികാരങ്ങളെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ധ്വനി 
വിശേഷങ്ങളും ഭാഷയുടെ പ്രഥമസോപാനമായി 
കരുതാം. കാലക്രമത്തില് അത്തരം ശബ്ദങ്ങഠം ഓരോ 

അത്രഥത്തില് സാങ്കേതികങ്ങളായിത്തിരുകയും ഒരു വൃക്തി 
എന്നപോലെ പല വ്യക്തികളും അവയെ പ്രയോഗിക്കു 
വാന് ഇടവരികയും ചെയ്യതി ന്െറ ഫലമായിരിക്കണം 
ഭാഷ ഒരു ആശയപ്രകടനപദ്ധതി എന്നനിലയില് ക്ട 
തല് വ്യക്തമായ രൂപം കൈയ്ഷ്ല്ൊണ്ടതു. 

സമൂഹത്തിന്െറ മദ്ധൃത്തിലാണു' ഭാഷാരൂപവല് 
കരണം എന്നുള്ളതു നിര്വ്വിലാദമാകുന്നു. മനുഷ്യന് 

എന്നുമുതല് സാമൂഫ്ൃജീപിയായിത്തീന്നവോ അന്നുമുതല് 
പരസ്സറരം ക്രട്ടുകാരുമാശശി ആശയവിനിമയം ചെയ്യുവാ 

നുള്ള ഒരു ഉപ്പാധിയുടെ ആവശ്യം അവന് അനുഭവ 

പ്പെട്ടിരിക്കണം. സമാനങ്ങളായ പരിതഃസ്ഥിതികളില് 

ജീവിക്കുകയും ആ പരിതഃസ്ഥിതികഠം സൃഷ്ടിച്ച പ്രതി 

കരണം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു വ്ൃയക്തികഠം ശബ്ദം 

വഴിക്ക് അന്വേന്യം ആന്തരമായി പരിചയപ്പെടുവാന് 

ആരാഭിച്ച സമുഹുത്തത്തിലാണു് ഭാഷയുടെ ജനന. ഭാഷ 
യുടെ സമുദായത്തിന് സഹഫായകമായിരിക്കുന്നതു” വാക്കു 

കറംക്കു" അന്വ്യോന്വപ്ുവഹാരത്താല് അതാതിനുള്ള. വില 

പ്രചാരത്തില് വന്നുചേരത്ത വെണ്ണമുള്ള മെൌനാനുവാദം 

ജുനതാമദ്ധ്യത്തില് ഉണ്ടായി അന്ന താണ്. ദ്രവ വി നിമ 

യത്തിലുമ്ള അസാകയ്യത്തെ പരഹരക്കുന്നതിനു നാണ 

യങ്ങളം കറന്സിനോട്ടുകളും എങ്ങനെ നിശ്ചിതങ്ങ 

ളായ മുല്യങ്ങളോടു കൂടി സ്വികരിക്കപ്പെടുവചാന് ഇടയോയാ 
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അതുപോലെതന്നെയാണു വികാരങ്ങളേയും വിചാരങ്ങ 

ളേയും നിര്ദ്ദേശിക്കുന്നതിനു ഭാഷയുടെ ഘടകങ്ങളായ 
ശ്വ ദങ്ങറം രൂപവല് കൃതമായതു'. 

ഭാഷ ഒരു സാമൂഫ്യോപ്പകരണമാണു. എന്തെ 

ന്നാല് അതിന്െറ ഉത്ഭവം സാമുഹ്യബന്ധ അളില് പടു 

ക്ക പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു സാമൂഫ്യോപകരണമെന്നനില 

യില് ഭാഷ പ്രുചരിക്കു വാന് ആരംഭിച്ചതാകട്ടെ മനുഷ്യ 
നൊ ബുദ്ധിശക്തി വേണ്ടവണ്ണം വികാസം പ്രാപിച്ച 
തിനുശേഷമാണ്. വിചാരപ്രകടനത്തില് ശബ് ഒത്തി 
നള പ്രാവിണ്യത്തെ അനുക്രമം വര്ദ്ധിപ്പിച്ച്” ഉല്കൃഷ്ട 
ജിവി തത്തിനു പ്രബലമായ ഒരു ഉപാധ് യായി ഭാഷയെ 
രൂപചല്കരിക്കുവാ൯ മനുഷ്യനു സാധിച്ചു എന്നുമ്ള തര് 

ഒരു മഹത്തായ അയഗ്രഹംതന്നെ. 

ഡാക് ടര് കെ, ഗോദവര്മ്മ 

പാഠം ൧൪. 

പം പ്ധാന്ധൃയതാരം 
ഇണ ച 

[ ആരു നിയാനന്ദകന്ദ മ ലോകത്ത. ൯_ 

ച്രാരുത ചാത്തിന പൊട്ടുപോലെ, 
വാരുണദിക്കിനന്െറ കണ്ണാവതംസമാഠ 

വാരുറാ വാടാമലരുപോലെ, 
നിലിമ കോലുമാ വാനമാം തിര്ത്ഥത്തി൯ 
നിര്ല്'റങ്ങ] വണങ്ങപ്പ്യോകെ; 
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ക്ഷിണയാം വാസരലക്ഷ്മയറിയാതെ 
വിണതാം രത്നാംഗുലിയംപേ:ലെ ! 

വേല വെടിഞ്ഞും പൊടിഞ്ഞ വിയവ്പ്യാലാ... 
ലോല നറുമുത്തണ'ഞ്ഞും ലോകം 
ആനന്ദനാമകമാസവമാകനണ്ണം 
പാനംകഴി പൃതിമ ത്തമ യി, 

ലാളനിയാകൃതേ, നോക്കുന്നു വിശ്രാമ_ 
വേളയ്മ, കമ്പടി നില്ല നിന്നെ. 

നാണം കണുങ്ങുന്ന നായികതന്നല്ല... 
ശോണമധുരമാം ഫാലത്തിചെ 

സ്വേദകണകയെ വിട്ടലമത്ഭുതോ_ 
ന്മാദം കവിഞ്ഞെഴും കാമുകാക്ഷി 
പാടം പശ്ചിമദിക്കു വിളക്കും നി_ 

ന്നോടണയുന്നിതുല് ഫുല്പമായ।. 

ഉ തസസവദായികയാകും യുവജന_ 

വത്സലരാത്രിയൊത്തെത്താ നിന്നെ 
മുഗ് ധനിലാളകമാലയൊത്ുക്കിയും 

സ്പിഗ്ധനിബിഡമിമ നനഞ്ഞും പി 
ഹര്ഷവികസിതനേത്രത്താ ലുന്മുഖ _ 

കര്ഷകബാലികയാദരിപ്പു. 
| 

ഓമന പ്പൈതചിന് ചെമ്പലിപ്പ്യൊള!... 

ക്കോമള ച്ചണ്ടിലേ വെണ്നിലാവില് 

അഞ്ജനക്കണ്മുന ചെല വിലത്ൃത്തഭൂുത_ 

പഞ്ചമേ, നീയന്തിച്ചോപ്പില് നില്ലേം॥ 

ല 



ടാ 

നിന്മുഖദശനത്താലേ മതിമറ_ 

ന്ുന്മുഖനായ പ്പോകുമാട്ടിടയ ൯, 

സ്വിതമാമാഹ് ാദമുള്ളിലൊതുങ്ങാതെ 

ഗീതമധുരമാക്കുന്തു മാഗ്ഗം! 
വാരമഴുഞ്ഞു കണകുഴ൭ല് മുടും പൊ൯_ 

നീരാളം മേലണഞ്ഞെത്തുമന്തി. 

ചന്താ വളന്ന നിന് നേക്കതിപേലവം 

ചെന്തളിരംഗുലി നീടി നില്പ്പു; ( 7 

വാടുമോ തൊട്ടാകിലെന്ന ഭയത്താലോ (ധ്. 

വായ്യു, നന സംഭൂമാല് കൈവല പ്പൂ? 

ി 

ആരു നിയാനന്ദകന്ദമേ! ശാന്തിത൯ 

ചാരുസ്ലിതത്തിനെറ ലേശംപോലെ, 
ചല്പവിതമായ ലോകസമ:ധാന_ 

മുപ്പതന്നാദ്യത്തെ മൊട്ടുപോലെ, 
പ്രേമസുഗന്ധം പരത്താന് തൂറന്നോരു 

ഗ്േമമയമായ ജോടി 

ഉ. പയ്യ, തീവാരി വര്ഷിച്ച വത്തിച്ചോം.. 
രുച്ചണ്ഡവാസരം വാര്ദ്ധാകത്തില്, 
പാവനദര്ശന, ന।ന്നനഘോദാര_ 
പാദരജസ്സു ശിരസ്സിലേല്ലേം, 

ഭൂവലയത്തിനെ രാഗസുലളിത_ 

ലി 

നി 

ഭാവം കലന്നു തടവുകയായ് ! 
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ചെബ്പട്ടു നല്പ,ന്നു വൃക്ഷലതാദിക്കു, 
പൊന്പപൊടി സാഗരവിചികഠംക്കും. 
താരകങ്ങഠാക്കു പകുത്തു കൊടുക്കുന്നു 

സാരസുഷമമാമാത്മരാജ്യം | 

വെന്തമം നീറിടാമാനനം വാടിടാ_ 

മന്തിമലരിപ്പുഖെന്നാകിലും, 

പാടേ മറന്നും ചിരിച്ചം പകലിനെറ 

പാദത്തില് ചെയ് വൂ സുഗന്ധലേപം. 

സെരമ്യ നിന് സംഗമാമൂലം പരിണാമ_ 

രമൃയമീ ഗ്രിഷ്ടദിനത്തി൯ ജന്മം! 

11] 

ആരു നിീയാനന്ദകന്ദമേ, ദൈവത്തി൯ 

കാരുണ്യത്തിന്െറ കണ്ടി കപ്പോലെ;, 

ധ്യാനസമ യമായെന്നഠിയിക്കു വാന് 

വാനി൯തറയില് ജഗജ്ജനിത്രി 

മെത്തിന സൌന്ദവയയതൈലം പകനിട്ട 

കത്തി ല്പ സത്വത്തിന് നാളംപ്പോലെ, ടം 

ലോകതത്ത്വങ്ങളെയെല്ലാമൊതുക്കുന്നോ_ 

രേകകനകലിപയെപ്പ്പോലെ! 

ഈയക്ഷരത്തിന് വെളിച്ചത്ത് ലുല്ബുദാ_ 

മായിട്ട മന്തരാത്മാവു പൊങ്ങ, 

പാരിന് നിഴലുകഠം വിട്ടകന്നങ്ങനെ 

പാക്കുന്ന പൊത്തിനെ വിസ്തരിച്ചം, 



തം 
ന്തി 

 ി 

സാിയ്ത്രകരതു കം | 

റ] 

ഭാവന മന്ദാ പരുത്തിപ്പുറക്കുന്നു 

പാവനമേതോ നഭഃസ്ഥലത്തില്! 

കേവലനിര്വൃത' തന് നവലേപതത്തെ_ 

ജജിവനില് പപശരം നദഃസ്ഥലത്ത് ൯ 

ക്ലേശത്തി൯ ജിണ്ണമാം വസ്രൂം വല ച്ചെറി...,. 

ഞ്ഞാശയം പിയൂുഷമഗ്നമായും, 

അംഗം മരവിച്ചും മേവുന്തൂ ലോകം; നി! 

മംഗലാത്മാവേ, മറഞ്ഞിടൊല്ലേ! 

നിന്നിലുമെന്നിലും ല്ലോതയ്യുചഛം ജ്യോത സ്സ 

മൊന്നി൯ പൊരികറം താനായി രിക്കാധു 

മുലമെന്തല്ലെങ്കില് നിയുജ്വലിയ്യഛബ്ചോറം 

മാലകന്നെന്നാത്മാവുല്ലസിപ്പാന്൯? 

ഒട്ടം നിറമറവം പായ് പൊടി പററിയും 

കെട്ടും കിടക്കും മനുഷ്യഠത്മാവില് 

ഒന്നു മുകന്നാവു നി൯കളിര്ച്ചണ്ടിനാ_ 
ലൊന്നു പകന്നാവു നിന് സെരഭാഗ്യം 

ജി, ശ കകരക്കവപ്പു് 



വ്വാഠാ ൧൫. 

കര്ത്തവ്യവും ജീവിതവും 

ഒരുവന് ചൊയ്യുണ്ടതു ചെയ്യുമ്പോഠം, ചിലപ്പ്യോഠം 
ലോകം അവനെ പുക്ലിയോ, അപലപിക്കയോ, 

അവഹേളിക്കയോ ചെയ്യന്നു വരാം. കാസാബിയ്കോ, 

മരണം നിശ്ചയമാണെന്നറഞ്ഞിട്ടും എന്തിനു കപ്പുല് 

ത്തടില് നിന്നു? അവന്െറ പിതാവു് മരിച്ചുപോയെന്നു 

മനസ്സിലായിട്ടും എന്തിനാണ്” മരണപര്യന്തം ശാല്യം 

തുടരന്നതു് ? അഥവാ, ദശരഥന് മരച്ചെന്നറിഞ്ഞിട്ടും 

ശ്രിരാമ൯ പിതാവിന്െറ സത്യം പര്പാലിച്ചതെ 

ന്തിന് ? ഈമാതിരി ചോദ്യങ്ങഠം ഏതുകാലത്തും കത്തവ്ൃയ 

ത്തിനേറയും, സത്യ്ൃത്ത।നേറയും നേക്ക് പലരും തൊടുത്തു 

വിട്ടിട്ടുള്ള താണ്. പൊതുവെ ജനങ്ങഥം അവയെ ഭയ 

പ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരുവേള സ്വാത്ഥം കഴിഞ്ഞാല് 

പിന്നെ കര്ത്തവ്യവിലോപത്തിനു നമ്മെ ക്രടുതല് 

പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതു ചോകഭീരുതയാണെന്നു പറയണം. 

പ്ഠാവപാടുകഠം നോക്കി ൧ഠൊണാതെ, അവയുടെ മുഖഭാവം 

 എങ്ങനെയരരിക്കുന്നു എന്നറിയാതെ, കരമ്മപഥത്തില് 

ചരിക്കാ൯ സാധാരണ ആഭുകഠംക്കു മനക്കരുത്തു ണ്ടാകുക 

പതിചില്പ. അയല്ക്കാരന് എന്തു പറയും$ സമുദായം 

എ൬ വിചാരിക്കും? ലോകം എങ്ങനെ ഗണിക്കും? 

ടം. 

ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ മനുഷ്യനുമ ഏതു കര്മ്മത്തലും 

അറിഞ്ഞേ; അറിയാതെയോ ആലാചിക്കുന്നതു . ഇവിടെ 

ഒരുവന് അറിയാതെ ആലോചിക്കുന്നതെ ങനെയെ 

നം 
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ന്നൊരു സംശയമുണ്ടാകാം. നമ്മുടെ മനസ്സി ൭൯റ അടിത്ത 

കില് അങ്ങനെയും ചില വ്യാപ്പാരങ്ങള്ം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നു 

മാത്രമേ തല്ക്കാലം അറിയേണ്ടമ്കുള്ള. 

ജനസമൂഹം എന്നത് ഒററനോട്ടത്തില് നമ്മേക്കാ 

കളേറെ വലിപ്പമുള്ള തായിരിക്കും. വലിപ്പത്തെ ഭയപ്പെടുക, 

ആദരിക്കുക, ആരാധിക്കുക, എന്നിവയെല്ലാം മനുഷ്യ 

സ്വഭാവമാണെന്നു സമ്മതിക്കേണ്ടതുമാണു”. ഒരു ഗ്രന്ഥ 

ഛാര൯ പായുംപ്പോലെ ഒരു ഛ്വമ്പിനെ കണ്ടാല് 

ശ്രദ്ധിക്കാത്ത നാം ബഹുകോടി എവുമ്പുകളുടെ ഒരു ക്രട്ടം 

കണ്ടാല് വിസ്മയിച്ചു നോക്കിനന്നുപോകും. എങ്കിലും 
വം എണ്ണത്തിലും വണ്ണത്തിലുമുള്ള. വെറും വലിപ്പത്തെ അത്ര 

യേറെ ഭയപ്പ്യെടാ൯ വിശേഷിച്ചു കാരണമൊന്നുമില്ല 

ആന ഒരു വലിയ മുഗാതന്നെ. പക്ഷേ, ആന 
 ക്കാരയെറ സാന്നിധ്യത്ത.ല് ആ മൃഗം ചകിതചിത്ത 

മായിത്തിരുന്നമ്് നിത്യഠനുഭവമാണു് . 

വല, : കൊലയാനയും, ഘോരസര്പ്പ ത്തും 

ബലി കളുവയെങ്കിലും മാനുഷന്മാരുടെ 
വചനമതുകേഠംക്കയും, തല്പകഠം കെഠംകയും?? 

കച്ചഷ്മ്യെന്നതാണ് ലോകനിത]. ജനസമുഹം എത്ര 
" ചലുതായിരുന്നാലും അതിന്നെ ജയിക്കയും, നയിക്കയും, 

കഴിക്കയും, വേണ്ടിചന്നാല് മാററിമറിക്കയും ചെയ്യുന്നതു് 
അല്പബലന്മാരെയ്കിലും ബഹുലപ്പഭാവന്മാരായ കൃശഗ ത്ര 
ന്മാരാണ്. അടുത്തകാലത്തെ ഭാരതച രിത്ര ത്തി ല് 
ഹാന്ധിജി ഇന്൯ഡ്യ൯ ജനലക്ഷങ്ങളെ ആക ഇളക്കി 
കുഴുചരട്ടി പുതിയ രൂപത്തില് വാര്ത്തെടുത്തെന്നുതന്നെ 
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യല്ല, ലോകലര തരത്തില് അദൃഷ്കപൂവ്യമായ ഒരു മഹാ 
സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ റ വിശ്വംവെല്പംശക്തിയെ വെറം 
നോട്ടം കൊണ്ടുമാത്രം പലവട്ടം വിറപ്പിക്കയും ചെയ്തു. 

കര്മ്മ ഞിന്െറ ഫലത്തെക്കുറിച്ചള്ള അഭിനിചേ 
ശവും മനുഷ്യനെ കത്തവ്യവിമുഖനാക്കുന്നുണ്ടെന്നുളള തില് 
സംശയമില്ല. ഇതും സ്വാത്ഥത്തിന്െറ ഒരു വക. 
ഭേദമാ ണെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ, പ്പേറേറാ 
പറഞ്ഞു, സകല പദവികളിലുമുള്ള. മനുഷ്യര്, ജയ 
മായാലും, തോരുവിയായാലും, അവരുടെ കര്ത്തവ്ൃയങ്ങം 
ചെയ്തിട്ട് തൃഫ്ൂരായിരിക്കട്ടെ എന്നു്. എങ്കിലും ചില 
മഹാചിന്തകന്മാക്കുരപോലും ഇക്കാര്യത്തില് തെറവു 

പററാവണ്ടെന്നാണു കാണുന്നതു”. വിശ്വവിശ്രതനായ 

എല്ല്. ജു]. വെല്സ് അല്വര്ഷങ്ങറഠാക്കു മുന്പ്പ് 

മനുഷ്യാവകാശങ്ങഠം സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിന്െറ ആവശ്യ 

കതയെവ്പൂററ। പൊടിപൊടിച്ചൊരു പ്രസ്ലാവനയെഴുതി 
സമശി൪ഷരായ മഹാന്മാരുടെ അംഗ്'കാരത്തിനായി 
സമര്പ്പിച്ച. എല്ലാവരും അതിനെ രരിവയ്യ,യും 
കൊണ്ടാടുകയും ചെയ്തുപ്പോഠം മഹാത്മാഗാന്ധി മാത്രം 

മനുഷ്യ൯ അവനെറ കര്ത്തവ്യം ചെയ്ക്കു്വേറം 

അവകാശം താനേ വന്നുചേര്ന്നു കൊറള്ളമെന്നു 
അഭിപ്രായപ്പെടുകയാണുണ്ടായതു”". വെല്സി൭൯൨ 
വാദത്തെപ്പററി പിന്നീടൊന്നും കേട്ടില്ല. 

പ്പേറേറാ, ഗാന്ധിജി എന്നിവരുടെ മേലുഭാരിച്ച 

അഭിപ്രായങ്ങളില് കര്ത്തവ്യത്തെപ്പററിയുള്ള. പഴയ 

ഇന്ഡ്യന് ആശയത്തിഒ൭൯റ പ്രതദ്ധിവനിയാണ്* 
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കേംംക്കുന്നതു്. ലാഭനഷ്ടങ്ങളും, സുഖങ്ങളും ഒന്നുപോലെ 

കരുതി അവനവ ൯ ചെയ്യാനുള്ള കര്മ്മം ചെയ് കയാണു 

പേണ്ടാതന്നു ഗിത ഉപദേശിക്കുന്നു. ജയാപ്പജയങ്ങറം 

കര്മ്മ അ നെറ അവശ്യഫലങ്ങളല്പ. അതിനാല് ഫലം 

“ഇക്ൂ്ിച്ചു കര്മ്മം ചെയ്യുന്നതില് യാതൊരത്ഥ വുമി.ല്ലെന്നു 

ബുദ്ധിമാന് അറിയുന്നു. 

ചിലപ്പ്യോഠം കര്മ്മത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫലം 

തന്നെ ഉണ്ടായെന്നുവരാം. പക്ഷേ, ഫൃത്ര ബുദ്ധി 

പൃവം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവനും ആ പ്രവൃത്തയുടെ വിജയം 
കണ്ടെത്ത ണമെന്നു നിര്ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു ലോകമാന്നി! 
തെന്ന് ഫിററ്ലറിന്െറ ജീവിതം വെളിപ്പെടുത്തി. 

നെല് സണ്,, ട്ഫാഠംഗര് നാവികയ്യദ്ധ ത്ത/ല് വ്വജയ 

ത്തിന്െറ തൊട്ടടുത്തു മുന്നിലുള്ള നിമിഷത്തിലല്ലേ 
മരിച്ചത് ? അന്തേവാസിയില്നിന്നു വിജയ ത്തെ പ്പുററി 

കോഠംക്കാനല്ലാതെ അതു” സ്വയംകങണ്ടിട്ട മരിക്കാന് 

അദ്ദേഹത്തിനു സംഗ തിയായില്ലല്ലോ. വിജയത്തിന്െറ 

ഫലമായി എന്ടെ ല്ലാം പദവികളും, മേന്മയും അദ്ദേഹ 

ത്തിനു ലഭിക്കു മായിരുന്നു ॥ അതൊന്നും അനുഭവിക്കാന് 
പി 
നി ളി 

ടന സാധിച്ചില്ല. എന്നാല് അദ്ദേഹം തതിനൊ 

നിനും ആഗ്രഹിച്ചിം ല്ലന്നുള്ള തും പ്രസിദ്ധമാണ് . മരിക്കു 
.ധാഠം അദ്ഹ മ്തിന്െറ വാക്കുകഠം ;;ഇയശ്വരന൯ നന്ദി, 
ഞാനെനെറ കര്ത്തവ്യം ചെയ്ത്” എന്നു മാത്രമായിരുന്നു. 
ഇ തായിരി ണം കര്മ്മത്തില് ഒരുവനെ നയിക്കുന്ന 
ബദ്ധി യന്നല്പ ആ മരണവും, മരണമൊഴ യുംകൊണ്ടു 
പ്രമ തന്നെയും പഠിപ്പിക്കുന്നതു? 

9൮: 
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കര് മ്മത്തിനുണ്ടാകേണ്ട ഫലം ഉണ്ടായിക്കഴി 

ഞ്ഞെന്നു കരുതുന്നവക്കുപോലം വാസ്മവത്ത ല് അതു് 

ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അളവിലും തൂക്കത്തിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ 

എന്നു സംശയമാണ്. കുട്ടിക്കാലംമുതല് വെട്ടിയും, 

കിള ലം, ൭൦൬) ഉറിയും ഒരുവന് ഒട്ടധികം പണ 

മണ്ടാക്കുന്നതു :ത്തചന്ദ്ര താരമേ, സത്തതി പ്പുവേശമേ?" 

തയെറ കുടുംബം അന്ുഭവിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ്ട്. 

പക്ഷേ, അവന്െറ ജീവിരത്തില്തന്നെ, അല്ലെങ്കില് 

അല്പം കഴ്ടിയുമ്ചോറം, മക്കം മക്കളുടെ മക്കള, 

അവരുടെ ക്രൂട്ടുകാരുംക്രടി അതെല്ലാം നിഷ് പ്രയാസം 

നശി പിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. സ്വത്തിനെറ പേരൊ 

മിച്ച്; ബാക്കിയെല്ലാം ഒന്നു രണ്ടു തലമുറയ്ക്കും ശുഭാ 

പൂജ്യാതന്നെ, അതുണ്ടാ ടിയവന്െറ മഭ്ദേശമെന്തു ₹ 

വാന്തുവത്തിലു കമ. അരദവഖമെനത്തു് ? മഹാസാമ്രാജ്യങ്ങഠം 

സതൃഷ്ടിക്കുന്നവരുടെ കഥയും മറെറാന്നല്ല. അലക്സാ൯ഡര് 

പ്രവര്ത്തി അന്നാവയപ്പെട്ട ലോകമെപ്പാം വെട്ട് 

പ്പിടിംച്ചുങ്കിലും നാടില്ചെന്ന്” ഒന്നിരുന്ന് ഭരിക്കാസിട 

യായില്ല. എന്നല്ല, നാട്ിലെത്താന്പോലും കഴിവില്ലാതെ 

ഒരു വെവം പനിപിടി പെട്ടു വഴി ധില്കിടുന്നു ചുകാന് 

മാത്രമാണു് ആ ലോകവിക്രമിക്കിടയായതു്. “ഭൈ 

ത്തി ൯ ഗതി നാഗയാനകടിലം, നീര് പ്പാളയിജ്ജിലിതം' 

എന്നു പിചാരിക്കുന്നതിലും വലിയ തെറ റിലല്ലന്നു 

ഇതെല്ലാം കാണുമ്ഖോഠം തോന്നിപ്പോകുന്നു. പ്പിന്നെ 

ത്തിനു. മനുഷ്യാ, നി, കരമ്മഫലം ആശിക്കുന്നു? അത്ത 

 ശിഗക്കിചിടെ കിട്ടാന് പോകുന്നു എന്നാരുപറഞ്ഞു₹ 
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ഫലേച്ഛൂയോടുക്രടിയ കര്മ്മത്തിനു വിശേഷിച്ചു” 

ക്രടുതല് ഫ്ചമൊന്നുമില്ലേങ്കില്, കര്മ്മത്തിനിടയില് 
മരണത്തെദപ്പലും ഭയപ്പെടേണ്ടതമി ല്ലെന്ന് ഒന്നു രണ്ടു 

ഉ ദാഹരണങ്ങ൦ം മുലം നേരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടു് . 

എന്നാല് മരണമല്ലാതെ മരററാന്നും സംഭവിക്കയില്ലെ 

ന്നറിഞ്ഞു കൊണ്ടു കത്തവ്ൃയകമ്മത്തില്നിന്നു പി൯തിരിയാ 

തിരുന്നപരില് അഗ്രഗണ്യനാണ് സോക്രട്ടീസ്. 

ഗ്രീസിലെ യുവാക്കളും, രാജൃതന്ത്രജ്ഞന്മാരും മറവും 

തുപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ ആശയങ്ങഠം അവര്ക്കു 

തന്നെ നിശ്ചയമില്ലെന്നു വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു 
അദ്ദേഹത്തിന്െറ തൊഴില്. നിതി, സത്യം, സാന്ദയ്യം 
എന്നൊക്കെ ഫ്ുല്ലാവരും പറയുന്നതി നത്ഥമെന്താണ് $ 

കാണു ന്നപരോടൊക്കെ അദദ്ൂഫം ഇങ്ങനെ പലതിനെ 
പ്പററിയും ചോദ്ദം ചോദിച്ചുവന്നു. ഇതിന്െറ ഫലം 
ഉത്താങ്ങറം തെററാണെന്നും, വക്താക്ക ഠംക്ക്'” അവയെ 
പ്പററി നിശ്ചയമില്ലെന്നും അടിക്കടി വെളി പ്പെടുത്തുകയാ 
യിരുന്നു. ഒടുവില് ഈ ചോദ്ദ്ോത്തരസമ്പ്യഭായം ഏതന് 
സിലെ മന്വശവാസത്തെ താവമാറാക്കുന്നു എന്നു 
സോക്രട്ടിസി ന്െറ പവിരോധികഠം കണ്ടുപിടി ചു. 

അവരുടെ പ്രേരണയില് അഥിന്ദിയന്മാര് അദ്ദേഹത്തെ 
പിടിക്രടി പ്രസ്തുത കുററം ചുമത്ത। വിചാരണച്െചയ്ത് 
വധശിക്ഷ വിധിക്കയാണുണ്ടായതു് . 

യുദ്ധത്തില് ഒരു ഭടന് എന്ന നിലയില് ശത്രു 
ക്കറംക്ക് അടുക്കാന് പോലും സാധികാത്ത ശുരതയോടെ 
കര്ത്തവ്യം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന സോക്രട്ട'സു് അതിലേറെ 
ധിരതഭയാടെയാണ്മ്" വിചാരണയെ നേരിട്ടത്. അദ്ദേഹം 
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നല്കിയ മൊഴ്ച। കര്ത്തവൃത്തിന്െറ യഥാത്ഥഭാവത്തെ. 
തികച്ചും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനാല് അതിവിടെ ഉദ്ധാരി' 
ക്കുന്നു: 

4/എനെറ സത്യാന്വേഷണം ഉപേക്ഷിക്കണ 
മെന്നുള്ള. വ്യവസ്ഥയില് എന്നെ മോചിപ്പിക്ക മെന്ന് 
നിങ്ങഠം വിചാരിക്കുന്നും അങ്ങനെയാണെങ്കില് എനിക്കു 
പറയാനുള്ളതു” ഇതാണ് : അല്ലയോ അഥീനിയന്മാരേ! 
ഞാ൯ നിങ്ങാംക്കു നന്ദിപറയുന്നു. പക്ഷേ ഇരശ്വര൯.: 

എന്നെ ഏല്പ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കത്തവ്യം അവസാന 
ശ്വാസം വരെ ഞാന് തുടന്നു നിറപവേററിക്കൊണ്ടിര്ക്കു 

തന്നെ ധെയ്യും. നിങ്ങളെ അനു സരിക്കുന്നതിനു പകരം 

ഞാന് ഈശ്വരനെ അനുസരിക്കട്ടെ. മരണം എന്നതു് 

എന്താണെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുക്രടാ. അതിനെ ഞാ൯ 
ഭയപ്പെ ടന്നുമില്പ. ഒരുവേള. അതു' നന്നായിരുന്നേക്കാം. 

എന്നാല് സ്വന്തകര്ത്തവ്യം വിട്ട ജീവിക്കുന്നതു ചീത്ത 
യഠണെന്ന എനിക്കു നിശ്ചയമുണ്ട്. അതിനാല് ചീത്ത 

യാണെന്ന നിശ്ചയമുള്ള ജീവിതത്തിനപ്പകരം ഒരു 
പക്ഷേ നന്നായിരുന്നേക്കാവുന്ന മരണത്തെ വരിക്ക 

ലം 

നാണു ഞഞാ൯ ഇഷ്പ്പെടുന്നത
ു”.”? 

ആ... | 

സോക്രട്ടിസു” വിണ്ടും തുടന്നു: എനിക്ക് ഇവിട 

ത്തെപ്പേഠലെ മരണാനന്തരലോകത്തിലും ആരാണു ബുദ്ധി 

മാന്, ആരാണു വിഡ് ഡി, ഏതാണു സത്ചം, ഏതാണ് 

അസത്യം, എന്നിങ്ങനെയുള്ള. അന്വേഷ ണം ൨]൪ബാധം 

തുടരാവയന്നതാണ് . അവിടെയാകട്ടെ, ഒരുവന് ചോദ്യം 

മചാദിക്കുന്ന കററത്തിനു വധിക്കപ്പെടാവുന്നതല്ലെന്നു 
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യവ ചാര/ക്കേം,ംയ।രിക്കുവാ. എന്തെന്നാ... ആ ലോക 

ത്തില് മരണം ഏന്നൊന്നില്ലെന്നാണു പറയപ്പെടുന്നത് . 
അതിനാല്, എന്െറ വിധികര്ത്താക്കളേ, എല്ലാംകരട്: 
ാര്ത്തുകണ്ടു', നിങ്ങളും ഉടനെ മരിക്കണമെന്നാണ് 

ണ്െറ അഭിപ്പാായം| ഒരു നല്ല മനുഷ്യന് ഈ 
ലോകത്തിലാകട്ടെ, പാചോകത്തിലാകടെ യാതൊന്നും. 
കുപ്പെടാനില്പല. മരണം വരിക്കയും അങ്ങനെ ശല്യങ്ങ 
റ പ പ്രാപിക്കയും ചെയാനുള്ള. 
എന്െറ സമയം ഇതാ ആസന്നമായിരിക്കുന്നു. എന്െറ 
മേയ കാറം ചുമത്തിയവരോ, വിധിപ്രസ്താലിച്ചചരോ 
എന ദ് എന്തെങ്കിലും ദ്രോഫം ചെയ്യെന്നു ഞാന് 
വിചാര് ഒന്നില്ല. ഇതാ യാത്രാമുഹുര്ത്തം വന്നിരിക്കുന്നു. 
നാഠ ഇതാ രണ്ടു വഴിക്കു പിരിയുന്നു__ഞാന് മരണത്തി 
ലേക്കും, നിങ്ങറം ജീവിതത്തിലേയ്മുച;ം. ഏതാണു നള 
തുന്നു ഈധപ്പര൯ അറായുന്നുണ്ടു 17? 

-കത്തവ്യം ചെയ്കതുന്നതിനിടയില് സുഖവും, ദുഃഖവും 
ഗണ്ക്കാതിരിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്൯ നുമുക്കെഠക്കെ 
ഒരു സംശയം തോന്നാം. അത്വാിയാ൯ അത്രവളരെ 

അകുട്ടചയെങ്ങും അന്വേഷിക്കണമെന്നില്ല. ഇന്ഡ്യ 
യിലെ ഉരു ഒ മനുഷ്യനെന്ന പ്രസിദ്ധനായിരുന്ന സര്ഭാര് 
പട്ടേലിന്െറ ജീവിതംമുഴുവന് സുഖദുദഖങ്ങഠം ഗണ് 
കാത്ത ഒര കരത്തവ പരമ്പര മാത്രമായിരുന്നു. ഒഴിക്കല് 
അദ്ദേഹം കോടതിയില് ഒരു കക്ഷിയുടെ കേസ്സു വാദിച്ചു 
കൊണ്ടു നില്ക്കുമ്പോഴാണ് സഹധര്മ്മിണി മരിച്ച 
ര്ഖ്ായെന്നുള്ള കമ്പികിട്ടിയതു് . സാധാരണ ഒരു 
മനുഷ്യന്, തനകക്കു വിശേഷിച്ചു ബന്ധമൊന്നമില്ലാത്ത 
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കേസിനേയും, കക്ഷിയേയും ഇട്ടെറിഞ്ഞിട്ട ഉടനടി 
നാട്ടിലേ വണ്ടികയറാ൯ ഓാട്ടമായിരുന്നും സര്ദാര് 
വല്പഭായിപട്ടേല് എന്താണു ചെയ്യതു ? ഏറെറടുത്ത 
കര്ത്തവ്യം കൈവിട്ട കളയാ൯ സ്വപത്തിയുടെ ചരമ 

വാര്ത്ത അദ്ദേഹത്തെ പ്ചേരിപ്പിച്ചില്ല. ഒുഃഖത്തെ 
അദ്ദേഹം ഭഠപ്പെട്ടില്ല. കേസു ജയി ച്ാലുള്ള സുഖംത്ത. 

പ്യഠറി ആശിക്കേണ്ട ആവശ്യംതന്നെ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാ 
യിരുന്നുമില്ല. ചുരുക്കത്തില് അദ്ദേഹം സുഖഭുഃഖങ്ങറം. 

തുല്യമായി ഗണിച്ച്” കര്ത്തവൃയത്തില്മാത്രം നിരതനായി 
രിക്കുകയാണു ചെയ്തുതെന്നു സ്തഷ്ടം. 

ഇന്ത്യന് നേതാക്കന്മാരെല്പാംതന്നെ ജയില് വാസ 

പരം അടിയും ഇടിയുമേററും, മററനേകംതര 

ത്തില് കഡ്യപ്പെട്ടം, ബ്രിട്ടിഷ് ശക്തിയുമായി പടപൊരു. 

ത്വയത്് 9ഃഖിച്ചംകൊണ്ടായി രുന്നില്ല. ദഃഖിക്കാ൯: 

അറിഞ്ഞുക്രടായിരുന്നു എന്നുപോലും തോന്നിപ്പ്പോകാ 

വുന്ന തരതഅ ലാണ് അവര് ജിവിക്ിടള്ളതു്. അത്തേ: 

സമയം സുഖം അപര് കാംക്കിച്ചതുമില്പ. ജയിലില് 

കയറിയപ്പ്പോഠം അതുമൊരു ജ് വിതം, എന്ന ക്ട്ില്: 

അവര് പലരും ഒട്ടേറെ വായിക്കുകയും എഴുതുകയുമാണു. 

ചെയ്തിട്ടള്ള തു് പണ്ഡ।ത ജവധര്ല:ല് നെഡ് ൮. 

വിനെറ ചില ധാ ഗ്ര൩്ഥങ്ങറം ജയിലില്വച്ച് 

എഴ്തപ്പെട്ടവയാണു്. ദുഃഖിക്കുന്ന മനുഷ്യര്ക്ക് ആ 

മാതിരി സമചിത്തത ആവശ്യമുള്ള. മ9നാവ്യയാപാരങ്ങ 

ളില് ഏര്പ്പെടാന് സാധിക്കയില്ലല്ലോ. മറെറാരുതര 

ത്തില്പ്പുറഞ്ഞാല് മുഖിക്കുന്നവനു ലോകത്തില് കാര്യ, 
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മായി യാമുതാന്നും ച്ചെയ്ക്ാന് സാധിക്കയില്ല സുഖിക്കു 
ന്നവനം അങ്ങനെതന്നെയാണെന്ന്” അറിയാന് സുഖാനു 

ഭോഗങ്ങളില് മഴകിയിരിക്കുന്നവരുടെ ജിവിതം പര] 

ശോധിച്ച:ല് മതിയാകും. അതിനാല് ഒന്നാണ് മനസ്സ്സി 

ലാക്കാനുള്ള തു് __ സുഖവും &ു?ഖവും കര്മ്മശക്തിയെ 

കെടുത്തുന്നു. സുഖദ%ഃഖങ്ങളേയും ലഭനഷ്ട ങ്ങളേയും, 

ടു യാപജയ ങ്ങളേയും, ഒന്നുപോലെ കരുത] കര്മ്മത്ത/ല് 

ഏര്പ്പെടുന്നവരാണ്” കര്ത്തവ്യത്തെ അനുഷ്ടിക്കുകയും, 

തദ്വാരാ ലോകത്തെ ഗുണപ്പെടുത്തുകയും അനുഗ്രഹിക്കു 

കയും ചെയ്യുന്നതു് . 

[പി, ദാമോദരന്൯പിള്ള 

പാഠം ൧൬. 

തോന്നയ്യുരു കണ്ട കാഴ, 
കൊല്ലത്തുനിന്നു തിരുവനന്തപുരത്തേ സ്ലൃള്ള ടാന്സ് 

പോട്ടു൩ സ്റ്റില് നിന്നു ഞങ്ങഠം അവിടെയിറങ്ങി __ 
ആററിങ്ങല് നിന്നു കുറെക്രടടിപ്പോയിട്ടൊരുദിക്കില്. ഇറ 
ഞ്ങേണ്.ട്താണ് ഇറങ്ങിയതെന്നു* ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരു 

ന്നവര പഠറഞ്ഞപ്പ്യോഴേ സ്ഥലം തോന്നയ്മുലാം ണന്നു 
മനസ്സ്ിലായുള്ള. ബസ്സ്സ് പോയിക്കഴിഞ്ഞു. ഞാന് 
നാലുപാടുമൊന്നു നോക്കി. യാതൊരാളനക്കവും കണ്ടില്ല; 
പ്രതീക്ഷിച്ചതിനു” നേരേ വിപരീതം. കറഞ്ഞപ്പക്ഷം 
ചില്ലറസാമാനങ്ങം പില്ല്യന്നൊരു പീടികയും തൊട്ടൊരു 
ബീഡിക്കുടയും വിശേഷാല് ഒരു കാപ്പി ക്ലബ്ം ഒരു 
ബാര്ബര്സലൃണും ഒരായുദ്വേദഖരഷധശാലയും കാണേ 
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ണ്ടതല്ലേ നാലുദപേരറിയുന്നൊരു സ്ഥലമാണെങ്കില് $ 
അങ്ങനെ വിചാരിച്ചതേ അബദ്ധം. ബസ്സ്റില് ന്ദിന്നി 
റങ്ങിനിന്ന ഞങ്ങഠംക്ക്” വല്ല സാമാനങ്ങള മുണ്ടെങ്കില് 
എടുത്ത കൊണ്ടു പോരുവാന് ഒരു വിളി പ്ഠാടകലെ 

നിന്നൊരു മനുഷ്യന് വരുന്നതു കണ്ടപ്പോഴാണ്” അവിടം 
ത്തുദ്ധശൂുന്യമല്ലെന്നെ നിയ്യുക് ബോധ്യ മായത്. ഒരു പത്തമ്പ 

തട] റോഡിലൃടെ തന്നെ പോയി. അതാ വലിയെരു 
പറമ്പിലേയ്യ കടക്കുവാനു കുള. പടി __അതിരെറ മിതെ 
:ശാരദാബുക്കു ഡിപ്പോ?വെന്നഴുതിവെച്ചൊരു ബോഡും. 
ഇതെന്തൊരു കഥ യാതൊരാഠംത്തിരക്കുമില്ലാത്ത വഴി 
വശത്തെ നോഴെത്തൊത്തമട്ടില് പാന്നു കിടക്കുന്നൊരു 

വെ൮ം പറമ്ചിലോ ശാരദാബുക്കു ഡിപ്പോ? ദു തോന്ന 

യ്്കൂല് സ്ഥലംവാങ്ങി താമസമാരംഭിച്ചപ്പേ 0൦ അദ്ദേ 
ത്ത/ന൯െ൨ ബുക്കു ഡ്ധിപ്പ്ോോവും അവിടെത്തന്നെ ആയെ 

ന്നേയുമ്ള. _സംശ ൦ തീര്ത്തുതന്നു ക്രടെപ്പോന്നവ൪. 
പടികടന്നു” തആ വിസ്ത്രാരമേറിയ പറമ്പിനകനേയ്മുച 

നരന്നു. തെങ്ങും തോപ്പ്യാണ്ട്. പടുവൃക്ഷങ്ങളു മു ണ്ട്. 

ശുശ്രുഷ കുറഞ്ഞതിന്വല് ഒന്നിനു മില്ലൊരുത്സാഹം. 

കുട്ടിക്കാലത്തു ക്രട്ടരുമൊന്നിച്ച മാങ്ങ പെവുക്കാന്..പോകാ 

വക്ലെളാരു ശരാറ൯ മനപ്വറയ്പിന്െറ ഛായ തോന്നി 

ആകപ്പാടെ കണ്ടപ്പ്യോഠം. പടിയ്ക്കല് നിന്നു നേരേ ഉളി 

ലേയ്യുംം ത്തറരയും പുഞ്ചിരിതരു ഒ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നൊരു 

വഴിത്താരയുണ്ടു് . അതിലുടെ കയറിച്ചെന്നതു മോഹന 

മായൊരു കൊച്ചബംഗ്ലാവിന്െറ നടയിലാണ്ു്. 

ഏററവും പഴിഷ്ഠരിച്ചമട്ടില് പണിതീത്ത ഒററനില 

ക്കെട്ടിടം. എന്തര് ? ഇത്രയും കമനിയമായൊരു ഭവന 
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ത്തില് സുഖമായി ജിവിയ്യച്ഛന്നതിന് ഭാഗധേയമുണ്ടായി 

 അന്നുവോ അദ്ദേഹത്തിനു ? ഇല്പ__ഞാ൯ തിരുത്തപ്പെട്ട. 

അദ്ദേഹം മണ്മറഞ്ഞതിനുശേഷമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ ത്തു 

കെട്ടിടം. അദ്ദേഹം ആശിച്ചിരുന്ന പ്ലാന് അനുസരിച്ച 
പിന്നീട മറവളളവര് തിര്പ്പിച്ചതാണു്. അലദപ്പാറം 

അദ്ദേഹം തമസിച്ചതോ $? ക്രടെപ്പ്ോോന്നവര ചുണ്ടി 
ക്കാണിച്ച, കുറച്ചുകലെ ഒരുവശത്തേയ്യലോഴിഞ്ഞുനിന്ന 

കൊച്ചുമണ്ചുമര്ക്കുട'ല്. എനിയ്യ്' ബാഗ്ലാവിനെറ 
വരാന്തയില് ഇരിപ്പറയ്ക്രത്തോയി. ആ മനെചുമര് 

പിടാകെ നോക്കിക്കാണാന് എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു 

തിട്ടുക്കം. 

നേരേപോയതു മറെറങ്ങോട്ടുമല്പ, ആ ചാത്ത? 
ന്െറ കുടിലെടുത്തു മൂസിയത്തില് സ്ഥാപിച്ച മഫ്ഥ ാഠാമന൯ു 

ഷ്യ ന്െറ ചെററക്കുടിലിലേയ്യുച്ഛച തന്നെ. ഇരുപത്തി 
മുക്കോലേപതിനാറില് കൊള്ളുന്ന രണ്ടുമുറിയും താഴ്വാര 
ത്തില് അടുക്കളയുമായി ഒരു കൊച്ചപോലപ്പുര. കളിമണ് 
വുമര്; ഉപായത്തിലൊന്നു ചെത്തിപ്പൂശിയിട്ടുണ്ടു്. തട്ടില്ല, 
മേല്ക്രടരയിലെ കണ്ണ്ണോട്ടകളിലൂടെ ആകാശം കാണാം. 

 ച്ല്ാവിന് ചുവട്ടില് വെളിച്ചം കൊണ്ടു പുള്ളികുത്തിയ 
തണല് കണ്ടിട്ടില്ലേ ? ഏതാണ്ടാമട്ടാണ് മുറിയ്യ, കം. 
ചാണകം തളിച്ചുമെഴുകിട്ടുണ്ടു് , അകവും ഇറയവും. 
ത ന്തിനു വളരെ ? ഒരു ചൊധവ്വം ചന്തവുമില്പക്കുടിലു 

| കണ്ടാ. തൊട്ടുതന്നെ ഒരൊറഠറമുറിച്ചാവടിയുമുണ്ടു”. 
 ഇടയ്യ്കൊൊഴിഞ്ഞിരിക്കാന് പറ൮ം. അപിടെ ചുമര്പ്പ്യ 

ത്തില് പൊട്ടമണ്ണെണ്ണച്ചിമ്മിനി കൊളുത്തി വെച്ചിരുന്ന 
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തിന്െറ പാടുണ്ട്. കരിനാളം മായാതങ്ങനെ കിടന്നേ. 
അതു ന്നു ഞങ്ങറം മുഖത്തോടു മുഖം നോക്കി കാഷ്ടം 
വച്ചുനിന്നു. അചിടെ ആ കേരളത്തിന്െറ കാളിദാസന്: 
കവിതയെഴുതാ൯ ഉഇരുന്ന ഇരിപ്പ്ോോത്തിട്ടു ഞങ്ങഠംക്കെ. 
ന്തൊക്കെയോ തോന്നി. പക്ഷേ ഇന്നു ഞാന് സമാധാന 
ഒപ്പടുന്നു, ടൈംബോം:ബുകഠംപോലെ ആശാനില്നിന്നു 

ഉതിന്ന വിപ് ഉവസൂക്തികറംക്കങ്ങനെട.യാരു പണിപ്പുര 

വേണ്ടിയിരുന്നുവെന്ന്. ജീച്ചി. ടഃ 

| ജീവിതം _ അതില്നിന്നേ പിണര്ക്ര് മിന്നല്ക്കൊടി 
” കറം. 

--് പതിപില്ക്കവിഞ്ഞല്ലമൊരു സമ്പാദ്യമുണ്ടായ 
പ്പ്ോഠം പട്ടണത്തിന്െറ കശപിശകളില് നിന്ന കന്നു 
സ്വൈരമായിരുന്നു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാലോചിയ്യ്ുഠനു 
മെഴുതാനും പററി യൊരിടം നോക്കി അദ്ദേഹം ചിയ. 
താണത്രേ തോന്നയ്യ, ല് കടിയിടം. റോഡില് നിന്ന കടല് 

വക്കോള മങ്ങു വിരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആ പറമ്പില് പറയ 

ത്തക്ക കായ് മര;ങളൊന്നും അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. തെങ്ങും 

മററനുഭവങ്ങളും വെച്ചപിട്പ്പിച്ച നേരിട്ട പ 

ചെയ്യുന്നതിലായി രുന്നു പിന്നെ കുറേ കാലത്തേയ്കുട്ടേഫ 

ത്തിനത്സാഥാം. 

ഭര ര രപം രര ര ര ര ര പെ ടം 9൭൭ ൭൪൭ 

ഒരുഭാഗത്തതു റോഡിലുടെ വന്നും പോയുമരുന്ന 

സഫഹജാതരോടം മറ ഭാഗത്തു കടലില്നിന്നടിച്ച കയറി 

യിരുന്ന തിരമാലകളോടം സുഖാസുഖങ്ങളന്വേഷിച്ചു 

റിഞ്ഞു നെടുവീര്പ്പിട്ട പറമ്പിന്െറ ഒരററന്തുന്ട 

മറേറത്തലചയോളം മുളിമുളിയങ്ങനെ നടന്ന് ഇടയ്യക്. 
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കയറിവന്നു” ആ ചെററപ്പുരയിലിരുന്നോരോന്നു കുറിച്ചി 
ട$ുകയായി രുന്നു അദ്ദേഹത്തി ന്റ കവിതാനിര്മ്മാണു. 
പരിപാടി, ആഠംത്തിരക്കില് നിന്നൊഴഞ്ഞന്മര്ന്നേത്ര 
നായ മനസ്സിന്െറ ത്രിപിധശക്തികളം (വികാരം, 

ഭാവന, വിചാരം) ഒരുമിപ്പിച്ചേ അദ്ദേഹം എന്ത്രം എഴുതി 
യിരുന്നുള്ളൂ. ആ പ്രകൃതത്തിന്നൊന്നാന്തരം തെളിചാണ് 
അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുത്ത തോന്നയ്യ, ല് പാര്പ്പ'ടം. തിരു 
വനന്തപുരത്തുവച്ചു തന്നെയും കുമാരനാശാന് കവിത. 
എഴുതിയിരുന്നതു ചറവഥിരുന്ന പുസ്ലകങ്ങം മറിച്ചനോം. 
ക്ക]യിട്ടല്ല, മൂസിയംപോലുള്ള. സ്വൈരവിഹാരസ്ഥാനു 
ങ്ങളില് പോയൊററയ്യ,, നടന്നുവന്നിട്ടാണെന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ടു് . 

ബംഗ്ലാ വിലേയ്യ്ഛ മടങ്ങുമ്പോറം ഞങ്ങറുംകട്, ത്തൃ. 
പുരയിടം പൊളിച്ച നീക്കാതെ സൂക്ഷിച്ചതില് മിസ്സിസ്സ് 
ആശാനു കാണച്ച ഉചിതജ്ഞതയായരരുന്നു പ്പതിപാദന 
വിഷയം. മവരാജ്യുങ്ങളിലെപ്പോോലെ മഹാന്മാരായ സാഫ് 
ത്യകരന്മാരുടെ വസതികഠം സംസ് കാരതീത്ഥങ്ങളായി 
നിലനിര്ത്തുന്ന സംപ്രദംയം നമ്മടെ നാട്ടിലില്ല യഥാ 
ത്ഥത്തില് അമ്മാതിരി സ്ഥാനങ്ങറം ഒന്നു സന്ദര്ശിച്ചാല് 
തന്നെ, നമ്മുടെ സാഹിത്ൃകാരന്മാര്ക്ക്' നൈരാശ്യം 
കുറയും, സ്വശക്തികളെക്കുറിച്ച സവിനയമാലോചിയ്ക്രാ 
നിടകിട്ടം, ഇല്ലാത്തൊരുത്സാഹം താനേ ഉണ്ട. വുകയും 
ചയ്യും. യൂറോപ്പല് അദ്ഷ്ടശക്തികഠ. ക്കു് വിലകുറഞ്ഞു. 
വന്ന ഈ യുഗത്തിലും എത്ര വളരെ സഹ്ൃദയന്മാര്, 
ഴിഞ്ഞുപോയ സാഹിതയ കാരന്മാരുടെ സദനങ്ങഡം 

ശിക്കുന്ന! അവിടങ്ങളിലെ മണ്തരികറംക്കുപോലും, 



1) 

കഴവുണ്ടു , സന്ദരശകന്മാരില്, .അസ്യാദ്ടശമാഷൊരു 
സാഹിത്യചൈത ദ്യം കോരിപ്പകരുവാന് അഖേലപ്പുഴ 
ചെമ്വകശ്ശശേരി കൊട്ടാരത്തിനെറ തെക്കേ ഇടവഴ് യില് 
കരടി തകക്ടിയിലേയ്യു യ, പോകുമ്ഖോറം ആ കുഞ്ചന് 
ന.്യാര താമസച്ചിരുന്ന ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞുവി്ാറായ 
കെച്ചോലപ്പുര ഓരോതവണയും എന്െറ മനസ്ത്റില് 

കെ ണ്ടിട്ടണ്ടു. അഹോ, ആ തുള്ളല് ക്കാരന് കവിയുടെ 

ചെററ ഒടിലി ലിലേയ്ക്രാർ തിരിഞ്ഞുനോക്കുന്നു! ഒരു കാല 
ഘട്ടത്ത!ലെ കേരളിയസംസ് കാരം മുഴുവന് അനന്തര 
പരമ്പരകഠം ടായി സഞ്ചയിച്ചു രേഖപ്പെടുത്തിത്തന്നതുു് 

ആ . മണ്ചുമര്വിട്ടില് വച്ചാണുല്ലോ എന്നോത്തിട്ടു 
പൊടുന്നനെ എദചം വേദനിച്ചിട്ടുണ്ട് ശിരസ്സരതാനേ 

കുനിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ടു്. തൊട്ടപ്പുറത്ത് , സമസ്തഷ്ടങ്ങഥം 
ക്കൊന്നും ബാക്കിവെയ്യ്ാതെ സ്വപ്രാഭവമഭിനയിച്ച 

മറഞ്ഞ ചെമ്പകശ്ശേരിത്തമ്പുരാന്െറ വലിയ വലിയ 

സ്കാരകങ്ങളങ്ങനെ പൊല്ത്താഴികക്കുടങ്ങളു മേന്ത! വിള 

ങ്ങുകയാണ്. മറെറാന്നിനുംവേണ്ടിയല്ല, ആ പാല്പ്പായ 

സത്തിനുവേണ്ടി മാത്രമെന്നു പറയട്ടെ. ആയിരക്കണക്കി 

ന്നാളൂകഠം ഇന്നുമവിട്ടെക്രടുടുന്നു. (സാഫിത്ൃത്തിനണ്ടോ 

ഇപ്പഴും ഈ രാജ്യത്തു പെഠരാവകാശം?) മ 

ബംഗ്ലാവില് വന്നിട്ട ഞങ്ങറംക്കു പരിശോധിച്പാനിട 

യായത്ു് ആശാന് ഉപയോഗി ച്പിരുന്ന പുസ്പുകങ്ങളാണു 

വലിയ ലൈബ്രറി ഒന്നുമില്ല ഒരു പത്തമ്പതു പസ്ലക 

ങ്ങളേ ഉള്ളൂ... കുറച്ചെണ്ണംക്രടി ഉ ണ്ടായി രുന്നുവെന്നു് 

മിസ്സിസ്സ് ആശാന് പറഞ്ഞു. ഉററവ൪ര അവയെല്ലാം 

അവരവരുടെ ഉപയോഗം നോക്കി എടുത്തുകൊ 
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പോയി. പക്ഷേ അതത്ര സാരമാക്കാന്ല. കട ച്ചാല് 
പൊട്ടാത്തവയെല്ലഠം അവിടെ ശേഷിച്ചിട്ടണ്ട്__ആശാ. 
നെപ്പേലെ ചിന്താശിലരല്ലാത്തവക്കു ആവശ്യമില്ലാത്ത. 
വയും ആശാനേററവും ആവശ്യമായിത്തിന്നവയുമായ. 
കൃതികഠം. ഒന്നാമതായി ഞങ്ങളെ ആകർഷിച്ചതു നാനാ 
ധമ്മത്ഭളേയ്യും അധികരിച്ചു ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. ബൌദ്ധ 
ഹൈന്ദവക്്രൈസ്തവമാഫമ്മ ദാഭിധമ്മങ്ങളഒ ട് ൭യ ലാം 
ചെപപ്പുടു കഠം അവടെയുണ്ടു. ഓരോന്നും വരി യെണ്ണ്ണി 
വായിച്ചു ചുകന്ന പെന്സില്കൊണ്ട ടയാളപ്പെടുത്തിയി 
രിക്കുന്നു. ഒപ്പം ദഗനുസംഹിതകളും. തത്വജിജ്ഞാസയ്യു. 
പെരരസ്ത്ൃ വും പാശ്ചാത്യവുമായ പദ്ധതികളുടെ 
ചെല്പാചുന്നിടത്തൊക്കെ ചെന്നിട്ടുണ്ടഭ്ദേഹമെന്നു ബോദഭ്ധ്ൃ, 
മാകും, അദ്ദേഥത്തിന്െറ കൈവിരല് പ്പാടധികം, 
പതി ത്രിട്ടുള്ള പുന്തുകങ്ങഠം തുറന്നുനോക്കുമ്പോഠം. 
മനുഷ്യജ' വ'തത്തിന്െഠറ അകവും പുറവും ഒന്നുപോലെ 
കണ്ടു അതിനെ സമഗ്രമായി ചിത്രീകരിയ്ക്കത്തക്ക കല്പന 
കറം ബഹുദൂരം ചെയ്ത് ആകപ്പാടെ ഒരു സഞ്ജസരൂപ 
ത്തില് തട്ിശ്രകടിയെടു പ്പാന് വേണ്ടുന്ന ഉ ള്ളു തൂന്ന ബുദ്ധി 
അദൃഹത്തിനുള്ളത്ര മറ്റൊരു കേരള യകവിയ്മു്ഛം കണ്ടിട്ടി 
ല്ലെന്നു്ള അഭ പ്രായം ഞാന് വെളിവാക്കി. തിരഞ്ഞു 
തിരഞ്ഞു ചെന്നപ്പം സ്ന്റേഹസിദ്ധാന്തം എന്നൊരു 
ചെറിയ പുസ്സുകം സണുകയുണ്ടായ।. ഒരു ചി നക്കാരന്െറ 
കൃ തിയാണെന്നാണോമ്മ. ശ്രിബുദ്ധമെറ ജ്,വകാര ണ്യയാ 
ദശത്തെ പുരസ്ത്രിച്ചെഴുതിയതാണു: അതെന്നു തോന്നുന്നു. 
“ഒ 4 പേജിലും വല വല വാക്ൃങ്ങറം അടിയിലും 
മാജ്ജനിലുമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയട്ടണ്ടു്'. ആശാന്െറ 
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'എല്ലാകാപ്യങ്ങളൂടേയും ഉം വൃരടായ സ്ന്റേഹാദരശം ആ 

ചക്കയിലായിരിക്കണം തൃററതു്. ഒന്നു മറിച്ചുനോക്കുവാന 

ല്ലാതെ പായിയയഛവാനൊത്തില്ല. കാവൃങ്ങളില് രാമായ 

ണവും മേഘസന്ദേശവും ഒഴി ച്ചള്ള തെല്ലാം പോയ് പോ 

യിരിക്കുന്നു. കാകിദാസകൃതികളെ പ്പ്യോലെ ചിലതല്ലാതെ 

നാഗരലിപയില്ക്ക ണ്ടതെല്പാം ത്രേഷ്ടകൃതികളായ। 

'അവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്നാണഠവ്ു. പാരഡൈസ് 

ലോസ് റ൪, ബ്രൌണിംഗിന്െറ കവിതകറം, ഷേഷ്സ്റ്റീ 

യര് __ ഇങ്ങനെ ചിലതാണ് ഇംഗ്ലിഷ് കൃതികളില് 

ശേഷി പ്പിട്ടള്ളതക്. അവയിലും കൈത്തഴുക്ത്തിന്െറ 

ചിങ്ങം ധാരാളമുണ്ടു”. ഷൈല്പലിയുടേയും മറവും കൃതി 

കഠം ചിലര് പഠി വൃ;റനെടുത്തുകൊണ്ടുപൊയ്ക്േളഞ്ഞു. 

ല്യാകരണാദി। ഒളു.ടെ പക്ഷത്തില് കൌമുദിയും ഭാഷ്യവും 

കെട്ടിക്കിടപ്പണ്ട്. ഇാലത്തു സാമാസ്മയക്കാർക്കാവശ്യ 

മില്ലാത്തതിനാല് നഷ്ട്പ്പെടാഞ്ഞതായരിയ്ക്കാം. ധാരാളം 

ഉപയോഗിച്ചപയാണവയും. ചില ചില സ്ഥാനങ്ങളില് 

കുറിച്ചിട്ടു. പു൪ധ്പക്ഷങ്ങാം കണ്ടാല് തിര്ച്ചയാകുഠയ 

ത്തൃശാ൯ ശബ്ദാധമത്തില് നല്ലൊരു ത്രോത്രിയനായി രുന്നു 

വെന്ന് . എന്നിട്ടദ്ദേഹം ്യാകരണത്തെക്രടട്ടാക്കാത്ത 

ചില പ്രദയാഗങ്ങറം 98 മൈധയ്ക്യപ്പെടുടതെന്തുകൊണ്ടാക്* 

വയൂല്പത്തിദാ൪ഡ്യയമില്ലാഞ്ഞിട്ടോ? അങ്ങനെ ല്യയാഖ്യഠാനി 

ച്ചേയ്യക്ഛം ശണു പൂവുല്പ്പത്തിയാണു' കാവ്യകല്ലനുയ്മയറവിടം 

എന്നു പി ശ്വസിക്കുന്നവര്. ത്ശാ൯ കവിതയാരംഭി 

ച്ചതു ശബ്ദൂജ്ഞാനത്തില് നിഅല്ല, ചിരിച്ചും കരഞ്ഞും 

സംസ്യാാരവി നീതമായിത്തിന്ന സ്വന്തം ഹൃദയത്തില് 

നിന്നാണ്മ്. തന്െറ പൃദയനിവേദനങ്ങഠംക്കു വഴങ്ങി 
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ക്കൊടുക്കേണ്ട ഉപകരണങ്ങളായിട്ടേ അദ്ദേഹം ശബ്ദ 
ങ്ങളെക്കണക്കാക്കിയിരുന്നുള്ള.. | കുവലായ നന്ദംതൊട്ട 

ചില്ലറ അലങ്കാരഗ്രന്ഥങ്ങളും ക്രട്ടത്തില്ക്കണ്ടു. അവ 
യില് എന്നെ ഏററവു മാകര്ഷിച്ച ഒന്നുണ്ട് _വ്യംഗ്യ 
ഭംഗികളെ പ്യററി സവിസ്തരം പ്രതിപാദിയ്യുയന്ന ഒരു 
കൊച്ചുപുസ്തകം. ബങ്കാളിലടിച്ചതാണു, ഭാഷ സംസ്കൃതം 
തന്നെ, അതും ആശാന്െറ രൊഫ്മുമിത്രമായിരുന്നു 
വെന്നു നാലഞ്ചേടുകഠം മറിച്ചുനോക്കിയപ്പ്യോഠം മനസ്സ) 
ചായി, 

പുസ്ലകങ്ങറം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്നിടയ്മ . 
മസ്സിസ് ആശാ൯ മറ ചില സാധനങ്ങം എടുത്തു 
കാട്ടിത്തന്ന. വെയിത്സ രാജുകുമാരനില്ന്നിന്നു കിട്ടിയ 
സമ്മാനംതന്നെ ഒന്നു _ പട്ടം വളയും. ഞങ്ങംംക്കാദ്യം 
അതത്ര കായ്ക്യമായിത്തോന്നിയില്ല. എങ്ങനെ തോന്നാ 
നാണ് ? ഏതാദ്ദശരാജസമ്മാനങ്ങളാല് പില നിശ്ചയി 
കപ്പ്ൈടേണ്ട ഒരു കാഥ്ുപ്പണ്ടമാണോ സാഫിതംം ൬ 
ടയ ട് ആ സമ്മാനം ജി 
ഭാഷയും നമ്മുടെ സംസ്കാരവും അറുഞ്ഞഭിനന്ദിയ്കാനാ 
കാത്തൊജ സമ്മാട്ടിന്െ ഫസ്റ്റംകൊണ്ടും! പക്ഷേ, 

- അടുത്തിനിമവഷത്തില് വൃ൪വ്൮ൃപക്ഷങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി. . 
ആ സമ്മാനത്തോടനുബന്ധിച്ചു നടന്ന ചില സംഭവങ്ങ 
ഉറിഞ്ഞപ്പേോംം ആ നാറുന്ന കെട്ടു വീണ്ടു മഴിച്ചനോക്കു 
വാന് ഞാനിഷ്ഠപ്പെടുന്നില്ല. (നിങ്ങളെ ക്കൊണ്ടും ലോക 
തതെക്കൊണ്ടും ഞാനൊരു മഫാകപ്വയാനൈന്നു സമ്മതി 
പ്ച്ചിട്ടേ ഞാ൯ മരിയ്കുയുള്ള. 2 ഇത്രയും അകം നീറി 
ദ്രൊന്തിയ ധാര്ഷ്ഠരൃത്തോടുക്രടി സര്വണ്ണനായൊരു 
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സമാനവിദ്യനോടു പന്തയം വയ്യു്ഛവാന് ആവശപ്പെട 
ത്തക്കൊരു അവധിരണമാണ്' അന്നത്തെ കേരളത്തില് 
ആശാനനുഭവപ്പെട്ടതു'. അതിന്െറ മാറെറാലി അദ്ദേ 
ഹത്തിന്െറ മിക്ക കൃതികളിലും കേംക്കാം. 

പം ടം അവമാനശല്യമേ. 

യൊഴിയാതുള്ള വിവേകശക്രിയാല്. 

എത്ര വലിയൊരു പരമത്ഥം! ശബ്ദൈകവിഭവന്മാരായ 
സാഹിത്യകാരന്മാർ പലരും തുടരെത്തു ടരെ പ്രഭസം ഓവി 
തരായി മറേറതു മതിമാന്മാരുടേയും സ്വരം അമന്രപോം. 

കുംവണ്ണം സ്തൂതിപാഠകന്മാരാല് പ്രഖ്യാപിതവ തൃന്മാരായി' 
ക്കൊണ്ടി രുന്ന ആ ദശയില് വെയിത്സ രാജകുമാരനില് 
നിന്നായാലും പരസ്യമായൊരം ഗീകാരത്തിനിടയായത്ത് 

ആശാനു തെല്ലൊരാശചാസമായിരുന്നിരിയ്ക,ണ €...... ... 
നിന്െറ , തുന്നല് കാഴ്ചപേലതന്നലെത്തിയാത_നിനക്കു 

തങ്കമുദ്രകിട്ടുമെട്ടുകാലി[ നിശ്ചയം? എന്നാശംസിച്ചുതു 

വെവൃത്തേയായില്ല. ഈ നലപാടില്നിന്നു നോക്കുന്വോ- 

ളാണ് ഇന്ഡ്യന്ജനതയില് അടിയിലടിചില് കിടക്കു. 

ന്നവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരം തുടങ്ങിയതു തൊട പത്തടി 

മത്തം കെട്ടിയേല്ലിച്ചിരുന്ന ആചാരമാത്ര സുരക്ഷിതരായ. 

നാടന്കോയ്കകളോടാണെന്നും അതിലവക്ക് ആയുധ; 

മായിത്തിന്നതു് സ്വാത്ഥത്തെ മു൯നിത്തിത്തന്നെ ചെയ്തു 

തായാലും വൈദേശികശക്തിയുടെ ചില ചൊടികൈക. 

ണെന്നും സമ്മതിക്കേണ്ടിവരുന്നതു'. ഭേദവിഭേദങറം 

ദേശാഭിമാനത്തിന്െറ കൊട്ടംതിയില് വെത്തെത്ത്തൂ 
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 വെണ്ണീറാകുന്ന സ്ഥിതിയ്യം- ഇനിയെങ്കിലും അമ്മാതരി 
അനുഭവങ്ങാം ഉ.ണ്ടാകയില്ലെന്നാശിയ്കകം. 

പിന്നെ ഞക്കളെടുത്തുനോക്ക।യതു പല്ലന 
ത്തോട്ടില് നിന്നു വിണ്ടെടുത്ത ചില സാധനങ്ങളാണു് . 
യാത്രയ്യ്ുപയോഗിച്ചിരുന്നതെല്പാം ആ ട്രങ്കിലുട്തായി 
രുന്നു. പൂട്ടിക്കിടന്ന രുന്ന പെട്ടി അങ്ങനെതന്നെ തിരികെ 
കിട്ടുകയാല് അവയിലൊന്നും നദ്യപ്പെടടില്ല. ഞങ്ങള്ം ആ 
മണിപ്പേഴ് സ് തുറന്നുരോക്കി! കഴിഞ്ഞ യുദ്ധകാലത്തെ 
പത്തിനേറയും, ഒന്നിനേറയും കറ൯സിനോട്ടുകഥം അത! 
ലിപ്പോ കിടക്കുന്നു. മാത്രമോ, അങ്ങരേക്കള്ളി നോക്കുക 
അതാ റഡീമര് ബോട്ടിശെറ ടിക്കറവം. ഞങ്ങഠംക്കു 
ശബ്ദം പൊങ്ങിയില്ല. , മുറിയില് അപ്പോള ണ്ടായിരു 
ന്നലക്കെല്ലാം ട്ണ്ണനിലമുച്പോയി, ആ മഹാത്മാ 
വിന്റെറ പ്രാണനെ അപ്പഫഠിച്ച പിധിയുംട വപ്പല്ലൂ 
രണ്ടധ്പ്യോഠം ഏറ്; ടുക്കര്ന്തോ വല്പാത്തൊരു വഷാരം 

തു ണ്ടായി. 

രത്തഭൂഷതശായി ടൂരമ്മ ത്വയടത്തെ പ്രസേനമെറ 
ത്ര ചാവശിഷ്ടം കണ്ടശ്രു വാത്ത ഞങ്ങഠംക്ക് ഉള്ളു 
ന്തം ആഴ " ഷ ജാംബവഭ്ൂര്ശനത്താലാണ്ട് , ഇടുങ്ങിയ കഴു 
ത്തി ഒര്യപ്രഭാപതിയുടെ പഠണതജ്ഞാനം ഇട.ച്ചു 
മത്ര്ത! സൂദജിയു,ന്ന ശ്ധി രപ പട്ടപാളികംപോലെ 

ചികിമിന്ത്ങിക്കിടക്കുന്ന ധൂസരകേശവും ലുള്ലങ്ങിച്ൃവരു 
ങ്ങിയ നെറ യും ഒട്ടിയ ി വളം ഉുന്നുവടിയുടപെ ത്ല്വയെ 

ക്കവിഞ; വളഞ്ഞു കുത്തിയ പൂവകായവും ,, ഭൂമിയെ 
'തൊട്ടുരാട്ട ല്ലെന്നമട്ടില് നടക്കുന്ന എല്ലിച്ചു കാലുകളും 
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ഒത്തുചേന്നാല് ആരാകും? ശരി, ഞങ്ങളുടെ ജാംബവാ 
നാകും__ശ്രീ. സി. വി. കുഞ്ഞുരാമന് __വാര്ദ്ധാക്ൃത്തിലം 
നല്ലയൊരു കുഞ്ഞുരാമനായിരിക്കാ൯ ദുശ്രാധയം പിടിയ്യുന്ന 
ആ രസികശിരോമണിയായ സാഹിത്യകാരന് _ എന്തര്, 

അത്രമതിയോ, പോരാ. ഒരു പേനകൊണ്ടു 'മലയാളരാജ്യ? 

ത്തിനും മറെറാരു പേനകൊണ്ടു” ;മിതവാഭിയുംം” മുഖ 
പ്രസംഗമെഴ്ചതി ഇരുകക്ഷി ക്കാരെയും ഒപ്പും പ്രിതിപ്പെ 
ടുത്തി ചക്രധരനായി ഉള്ള കൊണ്ടു കടുകടെച്ചിരയ്ക്യാന് 
കഴിഞ്ഞ ആ മലയാളുശൈലീവല്ലഭന്_ അന്നു് എന്തൊ 
ക്കെയാണ് പറഞ്ഞുക്ൂട്ടിയ തു! ചിരിച്ച ചിരിച്ച ഞങ്ങം 

വശംകെട്ടെന്നേ പറഘേണ്ടു. ഇടയ” അദ്ദേഹത്തിന്െറ 
കവിതക്മ്വെത്തെക്കുറിച്ചു സംസാരംവന്നു. കേരളത്തിലെ! 

പ്രകൃതിസഭാശ്ങ്ങളെ ഒരെണ്ണുംപ്റഞ്ഞ ചിത്രകാരന്െറ 

കഭവത്തോടുക്രടി വണ്ണിക്കാന് മതിയായ സി. വി. 
എന്തുകൊണ്ടൊരു മഹാകവിയാകാന് കോപ്പ്ിട്ടില്ല? 

ചോദിയയ്ഛാമുമ്പു” അദ്ദേഹംതന്നെ ഇങ്ങോട്ടു പറഞ്ഞു. 

കഴിഞ്ഞു: “ആശാന് .നളിനി എഴുതി കണ്ടതോടെ ഞാന് 

“കവിത മതിയാക്കി?” 

വദ്രിനിളെ ഞാന് സി. വി. യുടെ ആ ഉത്തര 
പാടം... 

ത്തെപ്പൂററ! തആലോചിയ്യുയകയായി രുന്നു. 

ജേ, മുണ്ടേരി 
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അഹിംസ നട്ട നാട്ടില്; 

സുഗതനെറ സുധമ്മരശ്ി മാഞ്ഞി- 

നുലകാകെപ്പുരപിഡനയ്യതം ഹാ! 
 അനിയന്ത്രിതം; __ ഒയഞ്ഞൊലില്പു പൊള്ള... 

നിണനിരെങ്ങമഫഹിഠസ നട്ട നാടില്! 

കടുവയ്ക്കിയലും കട്ടപ്പ മെഞ്ങി.. 
ഹരിണി മേദരസാകമായ്യമെങ്ങോ? 
വഷവല്പരിയെച്ചമ പൃതും പൊല്_ 
പ്പന്ദിനീര്പൂ പണ്ദിചെയ്യുപാണിതന്നെ. 

അരുവിക്കുളിര്നിരനര്ശ്ുളം പാ 
ഞ്ഞൊഴുകി, പ്യക്കഠംമണം പുണര്ന്നതേനത് 
തടവെന്നിയെവിശി; വിശ്വരമയം 
വിലസും സ്വൈരവിഹാരവന്മരംഗം. 

പ്രകൂൃതിച്പസു' സംഭരിച്ചു൭ വച്ചു 
ജെല്ലാരു പുച്ചത് തു ണചുണ്ണമാമരഞ്ട്യം 
പരതന്ത്രകുരംഗി, ന്ി നിരാഗം 

_യഖലനാഠം നീണ്ട കിനാവു കണ്ടിരിക്കാം 

ഉ ടജാങ്കണഭൂവല് , നാലുപപാടും_ 
പടരും ശാന്ത! ശരിരമാന്നപോചെ 
മുനികന്യ്യകമാര് കനിഞ്ഞു നല്കം 
വരിനെല്ലണ്ടു വളന്നു നിന്െറ ക്രട്ടര്. 



114. 

വശിമാരുടെ വംശജാതരിപ്പോം 

' പിശിതാശിവ്രതമോ പശിക്കെടുപ്പൂ$ 
കുശയേന്തിയ കൈ കഴുത്തരപ്പാ-- 
നസിധാരാകുലമാക്കി മക്കം മാതേ! ൬ 

നിരുപ്ദ്രവജ് വി, നിന്നമുല്യം 
ജനിസിദ്ധാമുതമസ്ത്രതന്ത്രഭാവം 
മൃഗി, ലാങ്ങിചിട്ടം വനാന്തരേ ഞാന് 
മമ കേര്ശസ്ഥിതി സമ്മത।ക്കിലിപ്പ്പോം. ഒ 

അഥവാ, പുതുതല്ലെനിക്കിതെല്ലാ_ 

മിവനോ പാരിന൯ി പാവനികരിപ്പാന്൯ന്$ 

പുടുനീര്നെടുവീര്പ്പ്യൊടൊത്തു കമ്മാ-- 

പനിതന് വാനിതിലെതതപോയ് ലയിച്ചു? ൮ 

മിഴി, താരകസംഘാമേ, തുറന്നൊ- 

ന്നചതാരത്തിനു കോല്പുക്രടടിയാലും! 

പരപിഡനപാപപവായ്ക്കിലാഴ്ചം- 

ഭൂഗുരാമോര്വ്വിയെവീണ്ടെടുക്കു] വേഗം. ൯ 

കൃതമെന്തൊരുതെറവ൮ ?_ ശാന്തതാസാ-. 

ത്സഖി, നിര്ദ്ദോഷതതന്നെയല്ലയോ നി? പ. 

അഥവാ ഖലനീതിയെത്തു? _ വാഴ് വൃ 

വധശിക്ഷ ല്ല; വിധിച്ച പുള്ളി? പ്പോലേ. ൧൦ 

നു 

സം 

മഴുവില്ല പിയത്തിയ വ്ശ ടുമ്പോംം, 

കുഴലൃതിക്കുളിരമാരുതന് കളിയ്കേ, 

കുയില് ക്രകിടവേ, വ“കാരമേറഠാ- 

ക്കേ നിയൊരു പഞ്ചഭൂതപിണ്ഡം! ൧൦ 
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തുടല് മാംസളമാണു; നല്ല പാകം” 

സരസം പ്രേക്ഷകര വിധം വദിക്കേ, 

മമദ്ദ തിം തദീയയാതനാദാ- 

രിതമാം പിത്തതടം ചുഴിഞ്ഞുനോക്കി. 

' നരനാട്ടിയ കററ) ധിത്തിടടന്തു 

നരനെ __ സ്റ്റോദന__സ്സധമ്മധാത്രി 

നിരുപ്ദ്രവിതന്നെയായിരിക്കാ_ 

മൊരുതിര്യക്കനുകമ്പനിയ, മിങ്ങോ? 

അയി ഭി രു, മെലിഞ്ഞകാലു നല്കി 

തവ സര്വ്വജ്ഞനറിഞ്ഞുകൊണ്ടുതന്നെ 

വിഷമിപ്പ മൃഗാദ-ന് ഭൂതം നി൯- 

ഗതിയാല്, ആശ്ുഗദേവവാഹനം നി. 

വനവേടര്പലയ്മകം കടുങ്ങി_ 

ടിന മാദ്വേടയെ മക്തമാക്കിമുന്നം 

പ്രതിയോഗിയിലുള്ളൂ ണര്ച്ചലെപ്പി. 
ച്ചെ രപരരസ്ത്രുമഹസ്സി!നെസ്മൂരിച്ചേന്. 

മിഴിനിര്വെവമുപ്പുചെള്ള; മുള്ള 

മാകും ഒനൊടുവിരപ്പുവാ ഡുമാത്രഠ; 

ഇതഭാവന!_.ഫിംസതന്കരാളാ- 
കൃതിയായ ത്തീര്ന്നു ഹതം ജഗത്തു ഫാഫഹം। 

പിടിയേന്തിയവന്റ ചിത്തരംഗ. 
പ്യടി കാഠിസ്പ്ൃകരാഭമായ കത്ത! 
ഗളനാളിയില് നാ്ടെ വിണു ഫാ! ഹാ! 
ഫരിണ് ജ് വമരുത്തുമാഹരിക്കും! 

൧ ൨. 

൧൩. 

൧൪ 

൧ ൫ 

൧൬ 

൧ ൭ 
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.കവികഠംക്കുപചമാനദ:നദക്ഷം, 
തവ കാതോളണ്ടഞ്ഞ കണ്ണു കാമ്യം, 

സരളാശയസാക്ഷി, യന്ധകാരാ_ 

വൃതമായക്കണ്ടിടുമാശു കമ്മസാക്ഷി! ൧൮ 

നിജപാദമണഞ്ഞ വസ്ൃയജീവ'- 

യ്ക്കു ഴുമിദ് ഉ൪ധ്വിധ!യാരു വനസ്സുതേ, നി, 

വ ലപില്പു വിഹംഗമസ്വരത്താല് 

സവികാരം ജഗദീശ! ജത്തുപോലെ. _ ൧൯ 

തളിര്മേനി സമാര്ദ്രമാം കരത്താല് 

തഴുകും രാവില് മുഗാഗനേ, മൃഗാങ്കന്; 

ഹിമശ്കരബാഷ്ട്വും മപാഴക്കും 

പുലരിപ്പൂമിഴി, നിന്നപായഖിന്നം! ലാ. 

ക്ഷിതി കമ്പിതമാക്കിയില്ല കൈയുൂ- 

െൊളിവിശ്ംപ്രതിഭാപ്രഭാവമില്ല; 

നി രപദ്രവശാന്തരമ്യജന്തോ, 

ചരമം നിന്െറ വിലാപകാവ്ൃയകാരി. ൨൧ 

[പ ആറാമന് 



പാഠം ൧൮. 

ധനവും സുഖവം 

ഒ്രാം ധനകനാണെന്നു പറയുമ്പോഠം നാം 

സാധാരണമായ മനുസ്ത്രിലാക്കുന്നതു് അയാഠംക്കു ധാരാളം 

 പണമണ്ടെന്നോ, വളരെ വലപടക്കുന്ന വസ്തൂുവകകം 

ഉണ്ടെന്നോ ആണല്ലോ. എന്നാല് അതു ശര്വല്ലെന്നു 

ധനത്ത ന്െറ ഡയഥാത്ഥമായ തത്ത്വത്തെപ്പുററ ചന്ത] 

ച്ചാല് മനസ്സു ലാകുന്നതാണ്ട് . പണം കൊണ്ടുള്ള 

പ്രയോജനം, നമുക്ക് ഉപയോഗമുള്ള സാധനങ്ങളെ 

. അള കൊടുത്തു വാങ്ങക്കാമെന്നുള്ള താകുന്നു. 

പദാത്ഥങ്ങളെക്കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം പലവധ 
മാണു. ചിലതു ഭക്ഷണത്തിനും, മറ൮ ചിലതു” ദദഹാ- 
ാദനത്തിനും, വേറെ ചിലതു” അലങ്കാരത്തിനും നാം 
ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉപയോഗയോഗ്യങ്ങളായ സാധന 
ങ്ങളില്ത്തന്നെ ഒരിക്കല്മാത്രം ഉ പയോഗിക്കാവുന്നവയും 
പ പ്രാവശ്യം ഉ പയോഗിക്കാവുന്നലയും, ടീരഘകാലം 

 ഉ.പഷ്ഷശേ്ിക്കാവുന്നലയും ഉണ്ടു. ആഹാരം, വ്രും, 
ഗ്രഹം, ഇങ്ങനെ ഇതി ലേയ്മ,, മ്ൂഷ്ണാന്തങ്ങഠം പറയുവാന് 

പ്രയാസമില്ല. ഉ പയോഗപ്പ്രദങ്ങളായ സാധനങ്ങഠം 
ന്നു പറയുന്നതു വിലയ്മു, വാങ്ങുവാന് ജനങ്ങ ആവ 
'പ്പടുന്ന ഏതു സാധനത്തേയുഃ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്, മദ്യം 
ശരിരത്തന ഹാനികരമായ ഒരു ചദാത്ഥമാണെങക്കലും. 
ലീലയും വാങ്ങവ. ൯ ആഠം മുള്ള തിനാല്, അത്തു” പ്രയോ 
ജനകരമായ ഒരു പദാത്ഥമായിത്തന്നെ ഇവടെ വിവ 
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ക്ഷിച്ചിരക്കുന്ന. ഉപയോഗത്തിന്െറ് പ്രകാരത്തിലും: 

വ്യാഹ്ിയിലും വൃത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും ഈ വക എല്ലാ 

പദാത്ഥ്ങളട്രെയും സാധാരണധമ്മം അവ അപ്പോഴ 

പ്പ്യോഠം നേരിടുന്ന ആവശ്യഭടഠക്കു നിവൃത്തിയുണ്ടാക്കുന്നു 

എന്നുള്ള താണ് . ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പദാതഥങ്ങ 

ഒെയും നാം വില കൊടുത്തൂ വാങ്ങാവമുണ്ടു . 

ആവശ്യനിര്വഫ ണത്തിന് ഉതകുന്ന എല്ലാ 

സാധനങ്ങളും പണം കൊടുത്തു വാങ്ങേണ്ടതാണാ ഹന്ന 

ഭൂമിക്കരുതക. വായു, ജലം മുതലായി ജിവസന്ധാരണ 

ത്തിനു” അത്യാവശ്യകങ്ങളായ പദാത്ഥങ്ങഥം ഫ൨ര്ക്കും 

യഥേഷ്ഠം ലഭിക്കുന്ന തുകൊണ്ട് അവയെ പില കൊടുത്തു 

വറരങ്ങണ്ടതില്ല. എന്നാല് ആവക സാമാനങ്ങഠാതന്നെ 

ജലം എന്നിരിക്കട്ടെ__ ആവശ്യത്തിനു ലഭിക്കാത്ത 

പ്രദേശങ്ങളില് പണും കൊടുത്തു പാങ്ങേണ്ടതായും വരും. 

പ്രയോജനമുള്ള വയും, എന്നാല് സമ്പാദനത്തിനു പ്രയ 

ത്ഥമോ ചെലപ്പോ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നവയും ആയ പദാ 

ത്ഥങ്ങളെ മാത്രമാണു നാം വില കൊടുത്തു വാങ്ങുന്നതു . 

ഒരു സം ഗതിക്രടി പ്രസ്ലാചിക്കാനുണ്ട് , രോഗി; 

ത്രയും. പൃയോജനമദ തൂ, സമ്പാദിപ്പാ൯ പ്രയാന വും 

ച്ചെലവും ഉള്ളതും തആകുന്നു. അതിനെ ആരും ധനു 

മായി കരുതാറില്ല. അതുപോലെതന്നെ, തലമുട! ശർ 

യായ പ്രയത്തത്തിന്െറയും സംരക്ഷ ണത്തിന്െറയും ഫഭ 

മായി വളരുന്നതും, ദേഫരക്ഷയയുക്ഛം ദര്ശനിയതയ്മുച്ഛം ഉ. 

യോഗപ്പെടുന്നതും ആണെമാലും, അതിനെയും ആരും 

ധനമായി! കരുതുന്നില്ല. അതിന്െറ കാരണ 
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ആരോഗ്യവും അതുപോലെ തന്നെ കേശപാശവും, 
കൊടുക്കാവുന്നതും വാങ്ങാവുന്നതും അല്ലെന്നുള്ള താണു. 

ചില ടിക്കുകളില് ദാരിദ്രം നിമിത്തം സ്ര്രികഠം തലമുടി 
വെട്ടി വില്ക്കുകയും സെനന്ദയൃഭരമമുള്ള അന്യജനങ്ങം 
അതിനെ വിലയ്യുച വാങ്ങുകയും ചെയ്യാവണ്ടു് . അങ്ങ 

നെയുള്ള സന്ദര്ഭങ്ങളില് തലമുടി ധനമായി പരിണമി 
ക്കുന്ന 

ടു 
പ്രയോജനകരവും പ്രയത്തൈകലഭ വും വിനിമയ 

ക്ഷമുവ്ൃം ആയ പദാത്ഥം ധനമാണെന്നു നിര്വചിക്കാം. 

ധനലക്ഷണത്തെ നിര്വചിച്ചതില് തസ്ടമായ 
ഒരു ആശയത്തെ പ്രകാശിപ്പക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 

 പിന്ദിമയാര്ഫമെന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു കൈമാററം 
ചെ മന്ന സാധനങ്ങഠം മുത്തങ്ങളായിരിക്കണമെന്നില്ല. 
പണും കൊടുത്തു നാം വാങ്ങുന്ന പുസ്തകം നമ്മുട 
ധനമായി ഗണിക്കപ്പെടുമെന്നുളളതു സ്റഷ്ട'മാണുല്ലാ. 
നാം രൂപാ കടം കൊടുത്ത് എഴുതിവാങ്ങുന്ന കടപ്പത്രവയം- 
പ്രാമിസറിനോട്ടം നമ്മുടെ ധനത്തിന്െറ ക്രട്ടത്തില് ഉം 
എപ്പ തും സ്പഷ്ടംതന്നെ. അങ്ങനെ ധനമായി 
ത്തിരുന്നതു” ആ പ്രമാണം എഴുതിയിട്ടുളള കടലാസ്സുല്ല, 
നേരേ മറിച്ചു”, ആ പ്രമാണപ്രകാരം എന്തു തുക നമുക്ക്” 
ഈടാക്കുവാ൯ അവകാശമുണ്ടോ ആ അവകാശമാണം 
ന ്ടനെയുള്ള അലകാശം വാസ്തവത്തില് തഅരമുത്ിം മായ 
ആപത്തില് ഉള്ള ധനമാണ്. അതുപോലെതന്നെ നമുക്കു 
നിയമോപദേശം ചെയ്യുന്നതിനോ, വ്യവഹാരം നടത്തു 
അതിനേ, നിശ്ചിതമായ പ്രതിഫലം ഒരു വക്കിലിന 
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കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാ അയാഠംക്കു നമ്മോടുള്ള കടമ 
നമ്മെ സംബന്ധച്ചടത്തോളം നമ്മുടെ ധനമാകുന്നു. 
വക്കിലിന൯െറ നിീയമപ്രിചയം നമുക്കു. പ്രയോജന 

$ മുകള തും, പ്രയത്നംംകാണ്ടുമാത്രം സദ്ധിക്കുന്നതും, നമ്മുടെ 

ആവശ്യത്തിന് ഉപദയാഗിക്കുമ്പോഠം വിനിമയത്തിനു 
വ/ഷയിഭവിക്കുന്നതും ആകുന്നു. 

മഴ, വെയില് മുതലായ പ്രകൃതശക്തികഠം പ്രയോ 
ജനകരങ്ങളാണെങ്കിലും, പ്രയത്നലഭ്യവും വിനിമയക്ഷ 
മവും അല്ലാത്തതിനാല് അവയെ സ്വത്തായി ഗണടിക്കാ 

വുന്നതല്ല. അതുപോലെതന്നെ, ഉടമസ്ഥാവകാശം 
ഉണ്ടാകാന് പാടില്ലെന്നു ന്യയമം വിരോധിച്ചിട്ടള്ള പദാ 
ത്ഥങ്ങളും ധനമായി ഗണിച്ചക്രടാ. ആവക പദാര്ത്ഥ 

90൦ വിനിമയക്ഷമങ്ങളല്പല്ലോ. അടിമകളും മറവം 
ഒരു കാലത്തു ധനമായരുന്നു. എന്നാല് ഇക്കാലത്തു് 
അടിമ വ്യാപാരം നിയമവിരുദ്ധമാകയാല് അടിമകളെ 

ആക്കും ധനമായി കരുതാവുന്നതല്ല. ഉപയോഗത്തെ 

പ്യാറി നിശ്ചഷമില്ലാത്തതുകൊണ്ടു , ആരും സ്വാധിനപ്പെ 

ടത്താതെ എത്രയാ സാധനങ്ങഠം ഉണ്ട്. അവയുടെ 

ഉപയോഗം അറിയുന്നതുപരെ അവ ധഠനാക്നില്ല._ 

എന്തെല്ലാം ഫലമുലങ്ങഠം നമുക്കു ചുററും കാണുന്നു! 

അവയെക്കൊണ്ടുള്ള പയോജനം മനുസ്തരിലാകുന്നതുവഥെ 

അവ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങറാംക്ക് ഉപയോഗപ്പെടാത്ത൪ 

നാല് അലയും തല്ക്കാലം നമുക്കു ധനമല്ലെന്നു സ; 

മാകുന്നു. ഒരു യന്ത്രം എത്രതന്നെ വിശിഷ്ടമായി 

ന്നാലും അതിന്െറ പ്രവത്തനത്തിനു നവൃത്തിയില്ലാ 

ദിക്കില് അതു കേവലം അയഃചിണ്ഡമാണ് . ഉപയേ; 
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മുള്ള പദാത്ഥങ്ങറം തന്നെയും അജ്ഞാതമായി കിടക്കുന്ന 

തൊന്നും ധനമാകയില്ല. ഭൂഗര്ഭത്തില് ലോഫങ്ങളം 

സമുദ്രഗ൪ഭത്തില് മുത്രുകളും മറവം ഉണ്ടെന്നു നമുക്ക് 

അറിയാം. എന്നാല് അവ ആരുടെയെങ്കിലും കൈ.. 

വശത്തില് വന്നുചേരുന്നതുവരെ ധനമാകുന്നില്പ. മുന്പു 

പറഞ്ഞ മുന്നു ലക്ഷണങ്ങളും യോജിച്ചുകാണുന്ന ഒരു 

പദാത്ഥമേ ധനമായ। ഗണിക്കപ്പെടുന്നുള്ള. 

നമ്മുടെ തിന് ആവശ്യമുള്ള മിക്ക 

സാധനങ്ങള ധനത്തിനെറ നിര്വ്വചനാത്തില്്ലുട്നു. 
അതുകൊണ്ടു. അവനവനു സ്വാധിനമുള്ള ധനത്തി 
൭൯൨ ക്രമംപോലെയാണ് കാരോരുത്തനും ജീവിത 
സുഖം .സിദ്ധിക്കുന്നതു്' എന്നു പറയാം. എന്നാല് 
സാധാരണമായി ധനസമ്പാദനത്തിന ആലംബമായിരി 
ക്കുന്നതു” പ്രയത്നം മാത്രമാണ്. പ്രയത്നംകൊണ്ടു 
ധനം .. സമ്ധാദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുമ്പോരം അതിലേക്കു 
വേണ്ട ഉപകരണങ്ങളും ജ്ഞഠനാസന്ഖാദന 
ജിവസന്ധാരണത്തിനു വേണ്ട പദാത്ഥങ്ങാപോലെ 
തന്നെ അത്വാവശ്വമംയിത്ത രുന്നു. ് ഷ്ണ വശ്യ _ പുറമേ, ഓരോരു 

ത്തനം തെ ഹവ്വ ന്ധിച്ച മററ ആളുകമേയും നു 
ളു 

ണ്ടിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ;-.. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങം നിവ 

ഫിക്കത്തക്ക ധനവും ആജ്ജ ॥ക്കേണ്ടിയിരക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ 

ആവശ്ചങ്ങറംദ്ദം, അവയുടെ നിവ്മത്തിക്കു വേണ്ടിവരുന്ന 

പരിശ്രമത്തനും ക്ര ഏയില്ലാതെ ഇരക്കുന്നതുകൊണ്ട 

യഥാത്ഥമായ ജീവി തസുഖത്തിന്റ് ര്തൃസ്സദമായ തത്ത്വം 
എന്താണെന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടിയിിക്കുന്നു. അതു 
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പരശോധിക്കുഖോഠം ധനം കൊണ്ടല്ല, ധനം അനുഭവ! 
ക്കുന്നതില്നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥായിയായ സുഖവും, ആ 
ധനം സഡ്ധാദിക്കുന്നതിനു സംിച്ചിട്ടുള്ള ക്രേശവും താര 
തമ്യപ്പെടുത്തിയാണ് ജിവ!തസുഖത്തിന്െറഏറ്റുക്കുറച്ചില് 
നിണ്ണുയ ക്കേണ്ടതെെന്നു സ്തഷ്ട്മാകും. ആഗ്രഹങ്ങളെ ശരി 
യായ വഴിക്കു നയിക്കുന്നതുകൊണ്ടു മാത്രമേ ആഗ്രഫ 
പൃരണം സാധിക്കയുള്ളൂ. അതുപോലെതന്നെ, കേവലം 
ധനാജ്ജനത്തിന വേണ്ട് ആകാവുന്നതില് കവിഞ്ഞു 

അധ്വാനിക്കുന്നതും സുഖത്തിനു പകരം സുഖഹാനിക്കു 

കാരണമാകുന്നു. 

സ്വായത്തമായ ധനത്തെക്കവിഞ്ഞു” ആഗ്രഹങ്ങഠം 

വര്ദ്ധിച്ചാല് എത്രതന്നെ ധനവാമ്മാക്കും . ജിലിതസുഖം 
അനുഭവമാകുന്നതല്ല. കാല്നടയായി വഴി നടന്നു ക്ലേശി 

ക്കുന്ന ഒരു നിര്ദ്ധനനു, കേവുപള്ളത്തില് കയറ) യാത്ര 

ചെയ്യുന്നതിനു” എട്ട്? പത്തോ ചക്രം കിട്ടിയാല്, സുഖ 

മായി. എന്നാല് അസ്യന്മാരുടെ ക്രടെ യാത്ര മച്വയ്യ 

ന്നതു സങ്കടമായി കരുതുകയും, യാത്രയ്യു്ഛ സ്വന്തം ബോട്ടു 

തന്നെവേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കയും ചെയ്യുന്ന ഇച്ഛ്യാബ 

ഭാനു, മേരുപ്പുറഞ്ഞ നിര്ഭ്ധനനെ അപ്പേക്ഷിച്ച് എത്രയ് 

ധികം ധനം ലഭിച്ചാലും സുഖം സഭാമായില്ല എന്നു ചരാം. 

ആഗ്രഹങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും ചുരുങ്ങിഖ രുന്തോവും അവ 

യുടെ വൂരണത്തെ ഉദ്ദേശിവു പ്്യയം ചെയ്യേണ്ട ധനത്ത। 

നെറ തുകയും ചുതങ്ങിയിരിക്കു. അപ്പോം ധനാജ്ജന 

ത്തിനു വേണ്ട അദ്ധ്വാനം കുറയുകയും, ദേഹത്തിനും മന 

സ്തനം ഉപ്പാസം ര്രഴുക്ഷും ച്ചെയുന്നു. അങ്ങനെ ജീവി 
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ക്കുന്നവക്കു അന്യരെ ആശയിച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമാ 

കട്ടെ, തനിക്കുള്ളതില് അസംതൃഫ്ലിയാകട്ടെ,. അസ്തയരുടെ | 
ധനാഭിപ്പദ്ധിയില് സ്ററര്ദ്ധയാകട്ടെ തോന്നുകയില്ല. 

മഹാനായ രഅലങ്ണാണ്ടര് ചക്രവമ്ത് ഒരിക്കല് 
ഒരു തത്ത്വജ്ഞാനിയെ കണ്ടു സമ പപത്തുചെന്ന് എന്തെ 
കിലും ആവധ്ധയമുണ്ടെങ്കില് ചോദിച്ചുകൊമ്ളാമെന്നു 
അറിയിച്ച. എതുതന്നെ ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കാന് 
തനിക്കു ശക്തയുണ്ടൊന്നും, അങ്ങനെ തആ മഹാനന്െറ 
സുഖ്വാനുഭവത്തെ സ്വല്ലമെങ്കിലും സഹാഷാക്കാമെന്നും 
ത്തൃയിരുന്ുനു അലക്ണാണ്ടരുടെ ഭാവം. എന്നാല് അവിടെ 
നിന്നുണ്ടായ ഉത്തരം അദ്ദേഹം തിരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത 
ഒന്നായിരുന്നു. അലകഷ്ണാണ്ടര് നിന്നിരുന്ന ഇടത്തുനിന്നു 
സ്വല്പം നീങ്ങിയാല് കൊള്ളാമെന്നു മാത്ര മായിരുന്നു ആ 
തത്ത്വജ്ഞാനയുടെ അപേക്ഷ. ത൭൯൨ ദേഹത്തു തട്ടി 
യിരുന്ന വെയിൽ അലദ്ലാണ്ടര മറച്പുകളുഞ്ഞതു സുഖ 
വിഘ്ലാതമായിത്തിരുകയാല്, ആ ഒരു അപേക്ഷ മാത്രമേ 
തനിക്ക്" ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹ 
ത്തിന്െറ സമാധാനം. തനിക്കു വേണ്ട സുഖം എന്താ 

ഛദ്വന്ന നിശ്ചയമുള്ള ഒരാള ൯റ മനോഭാവത്തിന് ഇയ 
സമാധാനം മരു ഉ ത്തമദൂഷ്ണാന്തമാണ്്. 

ധനവും സുഖയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പരിശോധി 
 ഒ്വോറം ഒരു സാഗതി കൂടി പ്രത്യേകം ഓമ്മിക്കേണ്ട 
താണു. പണം കൊടുത്തു വാങ്ങാവുന്ന ധനത്തെ മാത്രം 
ആശ്രയിച്ചല്ല നമ്മുടെ സുഖസ്ഥിതി വത്തിക്കുന്നതു്. 



1 :4: 

അദ്ധ്യോന്വയം രഞ്ജിപ്പോടും സ്റ്റേഫാദരങ്ങളോടും ഭിവസം 

കഴിച്ചപോരുന്ന. കുടുംബങ്ങറം, ഒരിദ്രങ്ങളായിരുന്നാല് 

തന്നെയും കൊള്ടാരങ്ങളില്പ്പ്യോലും ഭു൪ല്പഭമായ മനഃസുഖം 

അനുഭവിച്ചപോരുന്നു. ഓരോ വ്യവസായവ ചികളില് 

വെട്ടു നട്ടംതിരിയുന്ന പല മഹാന്മാരെക്കാളും, ഈശ്വര 

വിചാരത്തോടുക്ൂടെ ദിനകൃത്യങ്ങളെ അനുഡ്യിച്ചപോരുന്ന 

പല സാധുജനങ്ങളും സുഖജിവിതത്തെ അനുഭവിക്കുന്നു. 

പ്രധാനമായ സുഖകാരണം ധനമല്ലം മനഃസ്ഥിതിയാണ് . 

പാഠം ട് 

ഒരു മാതൃകാപുരുഷ൯ 

അപകാരം പലതൊരുവ൯ ചെയ്താലും 

കൃപമഴു ദയൊലുട൯ മറന്നിട്ടും; 

മ പപരകാരമൊന്നും കുറ ഞ്ഞൊന്നു ചെയ്യാ- 

ചപസ്തരിക്കയില്ലൊരിക്കലുമതു . 

കടുത്ത വാക്യങ്ങഥം പറകിലും പരന് 

കടുത്തൊ രുത്തരം പറകയുമില്ല. 

പടു ത്വമേററവും പലതിലമുണ്ട് ച 

പട ഞാനെന്നഫഹമമതിയില്ല താനും. 

പതുക്കെ വല്ലതും വചിക്കുമല്പാതെ 

അത കൃരമായിട്ടൊര! ക്കലുമില്ല. 

മതികളിക്കം തദ്വചനങ്ങറം കേട്ടാ 

മതിമാനേവക്കും പ്രിയ:തന്നെ ചൊല്ലു. 



ി 195 

അസത്യമില്പചനൊരിക്കുലുംതന്നെ 

അസല് സംസ്റ്ലുവു മൊരുക്കലമില്ല. 

ദഭയനിയന്മാരില്, ജയമന്ദ്രിയേഷു, 

ഭയമകൃത്യത്തില് നിയത കൃത്യേഷ്ു; 

ശരഞണ്യയനെത്രയും ശരണാഗതന്നു, 

പരമപുണ്യനെപ്പുരിപാലിച്ചിടും. 

പരിചിൽ ദുരെ പരിഭവിച്ചിടും 

വരുന്ന പുണ്യമേ വരൂ നമുക്കെന്നു 

കരളില് നിശ്ചയം പരമായിട്ടുണ്ട 

വിരുദ്ധവാക്യരില് വിരക്തനത്യന്തം. 

മരുല്പ്പുതി ഗരരു മവത്തുചൊത കിലു. 

മുരയ്യുമുത്തരമതീിന്നു മേല്ക്കുമേല്. 

പറഞ്ഞാല് വലതും ഗ്രഹ ക്കം വേഗത്തില് 

മറക്കയില്ലതാനൊരിക്കലും പിന്നെ. 

വ്യവഹാരത്ത,ങ്കലധമ്മമെന്നിയേ 

പ്രവത്തിപ്പിച്ചിടുമവ൯ ധമ്മംതന്നെ. 
വിനയസമ്പന്നന് സുനയമന്ത്രങ്ങം 

മറച്ചചെയ്യിടും പുറത്തുപോകാതെ. 

വിവ്ൃതഭാവനല്ല്യൊരിക്കലുമവന് 

വികൃതിയുമില്ല സുഖദഃഖാദിയില്. 
വരുത്തേണ്ടുന്നേരം വരുത്തുമത്ഥവയ.. 

 മഴിക്കേണ്ടുന്നേരമഴ്ിക്കയും ചെയ്യം. 

മു.റപ്പൂണ്ടു ബുഭ്ധിക്കസല് ഗുഹമില്ല 
വെറുത്തവാക്കു കളൊരിക്കലുമില്ല. 



120 

ചരനുടെ ദോഷ മറിയുന്ന പോലെ 
പരം നിജദോഷമറിഞ്ഞകറഠിട്ടം. 
മുഖത്തു നോക്കുമ്പോഠം പരനുടെ ഭാവ- 
മഖ് ലമറിവതിന്നു കോവിദള്. 

ി 

പലേടത്തുനിന്നു ഗണമുമ്ള പേരെ. 

പ്ൂലതരത്തിലും വരുത്തി നന്നായി 

സ്വവശരാക്കിടമവശരെങ്കിലു_ 

മതി ന്നുപായങ്ങഠം പലതരമണ്ട് . 

ധനം ന്്യയത്തോടെ വരുത്തു വാന് പണ 

വരുത്തിയാലതുമിരുത്തുവാ൯ പണി. 
ഇരുത്തി യാലതു ചെരുക്കുവാ൯ പണ! 

പെ യക്കിയാല് പാത്രസമപ്പുണം പണ. 

ഇതൊക്കയും രാമനിത മായിട്ടണ്ടു് 

മിതേതരമായ മതീഥണം കൊണ്ടും. 

പിഴയും തക്കതു ദമനമേവക്കും 

മൊഴിക്കു തക്കതു വ്യവഹാരഗത്. 

പണം പലതരം വരത്തിടമവന്൯ 

ഗുണക്കേടെന്നതു വര കയുമില്പ. 

വരവില് നാലൊന്നോ വരചില് മുക്കാലോ 

വരപില് പാതിദയോ ച്ചെലവത്രേ ചെയ്യ. 

സകലശാസ്ത്രവം വരുമതിനത്ഥം 

സരഘസ്യമായി ഗ്രഹിച്ചിഭിക്കുന്നു. 

ധനകാമനാശം വരുന്ന ധമ്മവും 

ധനധമ്മനാശം വരുന്ന കുമവ്യം 

ഹതധമ്മകാമധനത്തെയും പിന്നെ 

ധരിക്കയില്ലവനലസനുമല്ല. 



1 
സുരാസുരന്മാരുമൊരുമി്ൃയവന്നു 
ക്പരിഭവിച്ചാലും ഭയമവനില്പ. 

ഭരഅത്തരെക്കുറ്ച്ചുവാാനമില്ല 
ഭരുത്തരെക്കുറിച്ച സ്യ യുമില്ല. 
ദ്പരാകൂരമംകൊണ്ടു ശതക്രതുതുല്യ൯ 
വഭനയംകൊണ്ടു ബൃഹസ്റതിതുല്യന്. 
ഭഭാമന്ുണംകൊണ്ടു ക്ഷമാസ ദ്രശനാം; 
തരമയല്ലോ വേണ്ടു ബല മുണ്ടാകിലും. 

(കോട്ടയം കേരളവമ്മു 
ന്നത് ത്തി 

വവാഠാഠാ ൨9 

ലഘ നിബന്ധം 
നിഖ്ഖന്ധം, പ്രബന്ധം, ഉപന്പാസം എന്നൊക്കെ 

പര് പറയുന്ന ഗദ) സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനം സാമാന്യം 
പഴക്കമുള്ള ഭകന്നാണെജിലും, അടത്മ കാലത്തു അതിനൂ_ 
ണ്ടായിട്ടുള്ള വികാസവിശേഷം അതിന? എന്തെന്നി 
ല്ലാത്ത കരു തതൃതനത്വം ൩ല്കീട്ടണെന്നു സമ്മത്വ 
യ്ല്രാതെ നിവൃത്തിയില്ല. അതിന്റ ഉ -പ്പിര്വുകളുടെ 
കന്വവഖിധ്യവും വൈചിത്ര വയം നേ ക്കുമ്പോറം രിപു ണ്ണ രയ ഒരു നിവചനം അസാധു, മായ രിക്കുന്ന. കഥനം വര്ണ്ണനം, വിപര 

ത് 
ണ്ണനം, വിപരണം മുതലായതെല്ലാം അക്ര ട്ടത്ത ല്, കാണാ; വിമർശനം, ജ വചരത്രം, തഅതത്മംഥാം ഥനം, യുക്തിവാദം മ്ന്നിവയ്മുചചം അതില് സ്ഥാനമുണ്ട് , 

94481. 



[ 

വിഷയം തുച്ലൂമാകാം , ഗംഭിരമാകാം, പ്രതി ലോന 
ത്തന്റെറ രിതിയ്മു' ഗാരവമാകാം, ലാഘവമംകാംു 
കായ്ക്ുമാകാം, കളിയാകാം; വലിപ്പത്തിലും ഗഞ്യയമയേ 
വൃത്യാസങ്ങള്ം കണ്ടേ.റാറു എങ്കിലും മാസികകളിലും 
വ്ലത്താ തപത്രങ്ങളിലും പ്രസിദ്ധാപ്പെടുത്തുന്ന പ്രബന്ധ 

ങ്ങറം നാതിദീര്ഘ അളാകാതെ തരമില്ലള്ലോ;യ; അങ്ങനെ 
ഒരു നിയന്ത്രണത്ത'നുമാത്രമേ അച വിധേയമാകന്നുള്ളു. 
മറവു അംശ അ്അളി ലെല്ലാം സനമൂണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യമാന്ട് 
പ്രസ്തൂത പ്രസ്ഥാനത്തിന്െറ മുദ്രാവാകും. 

എന്നാല് ഇന്നത്തെ ഉത്തമങ്ങളായ നിബന്ധങ്ങ 
ളില് സാമാസ്യയേന ചില ല ദലണങ്ങറം പ്രത്യക്ഷമാകന്നി 

ല്ലെന്നില്പ. ഒന്നാമതായി, ഉ.പന്യാസത്തിന്െറ സ്വര 
പവും വലിപ്പവും മറവം എന്തെങ്കിലുമായിക്കൊരമേട്ടെ, 

അതിന്െറ ഉദ്ദേശ്യം അഭ്ധ്യാപനമാണ്ടെന്ു പ്രഖ്യാപനം 

ചെയ്തു; അതു ഒരു ഉപദേശപ്രസംഗത്തിന്െറ മള! 

ലാക തു; ഏന്നു താല്ലയ്യം. സ്ത്ത്രാം മുറിയുടെയേേ 

പ്രസംഗപിഠത്തി )ന൯ായോ സ്വഭാവം അതില് മുഴച്ച് 

നിലം രത് ; ഉ.പമ്യാസകത്താവു”, പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒര 

ശാനും, വായനക്കാര് പഠി ഒന്ന വിദ്യാത്ഥികഴടമാണെതന്ത 

ഭാവം ഈ പ്ര സ്ഥാനത്ത'ന൯ു് ഒട്ടുംതന്നെ ഭൂഷണമായോ 

യില്ല. സ്വന്തം വീട്ടിന്െറ കോലായില് ഇരുന്മകൊടെ 

ഗ്രന്ഥകാരന് തന്െറ ലുറവമിരിക്കുന്ന വായനക്കാരേട്ടേ 

സ്വൈരസല്ലാപം ചെയ്യുന്ന രീതിയാണു ഇത്തേത്തെ 

ലഘു നിബന്ധങ്ങളില് പ്രകാശിക്കുന്നത്. ഗ്രന്ഥകാരമ 



ട് 

ം 1900 
ഭതാന്നുന്ന തെല്ലാം വായനക്കാരോട്ട മടിക്രടാതെ തുറന്ന 
ഞവറയുന്നു; ആയാഠം അവരെ തികച്ചും പിശ്വസിക്കുന്നു; 
അവര് 89 തനെറ ആത്മരഹസ്ത്യപലയത്തിലേയ്മു,, തല്: 
_ക്കാലപ്രവേശം അനുവദിയ്യുചന്നു. ആകപ്പാടെ ഒര 
"സ എത്സമ്മേളനത്തിനെറ ഛായയാണു” അതിലുള്ളത്. 
ഏതെങ്കിലും ചില വിഇ്ഞാനശ കലങ്ങറം പ്രചരിപ്പിക്കു 
൮... ജീവിതത്തിന്മേല് എന്തെങ്കിലുമൊരു പുതിയ 
വെളു ല്പം തട്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടോപ്പം, നിബന്ധ 
കത്താവു' സ്വാനുഭപങ്ങില് ചിലതു വായനക്കാകു പകര 
കാടുക്കുകയും തത്സമയംതന്നെ തന്െറ സ്വത്വം ഏറെ 
'ക്ജറെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. സവോപരി 
അധാള്ടൂടെ ഉദ്ദേശ്യം രസിപ്പിക്കുകയും വനോദിപ്പിയ്ക്ച 
കയ്ുമായ്രിയ്മും; വെച്ചു; കേവലം വായനക്കും 
രന്റെറ മനോലെഷ്യത്തെ ഇളക്കിവിട്ട്. ജോലിയില്ലാത്ത 
പ്പ്യോഠം ഒരു മണക്കുര്നേരം രസിച്ചു കഴ ച്ൃക്രട്ടചാന് 
സഹായിക്കുകമാത്രം ചെയ്താല് പോരാ. രസിപ്പുയ്കരല് 
അത്യാവശ്യംതന്നെ; ആല്ലത്തെ ൨. ചകം മുതല് വായന 
ജാരന് ഉപന്യാസത്തില് ലയംകൊള്ളുണം, പികന്തം 
ഒടുവിലത്തെ വാ ചകത്തിലെത്തുമ്പോളാണ്ട: ഉ ന്മേഷപൂവം 
ഉയരുക. എന്നല് അതിനിടയ്യം, അയാളുടെ മനസ 
എന്തല്ല റ വ കാരങ്ങംാണു'" കിഴ പ്പെടുന്ന തെ 
തിനു, കണക്കില്ല_ ചിനോദം, ആശ്ചയ്യം, താല്ലയ്യം,, സംരംഭം ഇത്യാദി നാനാമനോവ്ൃത്തികളംല് അയാം 
ഉകിമറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിയ്മും. അയാളുടെ അന്തരംഗം നരബാക്കിന്െറ ഏററവും ഉന്നതമായ കൊടുമുടിയി 
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ഭലയ്കു, കേറുകയും, കായ്യയഗാരവത്തിന്െറ ഏററവും 
അഗാധമായ താഴ്ച വരയിലേയ്്ഛ' ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യും... 
എന്നാല് താദാത്മു ത്തിനു ഒരിയ്കുലും ഭംഗം സംഭവിയ്യു,, 
ണില്പതാനുംട തന്മയത്വമാസ് ലഡുപന്പ്യാസത്തിന്െറ: 
ിവനെന്നത്ഥം, 

മികച്ച സാഹിതൃകാരന്മാരുടെ പ്രതിഭയ്ക്ക് ഒതു. 

അിയ പരിധികാംക്കുളളില് സ്വൈരവിഹാരം ചെയ്യന്ന: 
തിനു സെൌകയ്യ്യം നല്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനവിശേഷമായി 
കാണ്ട് ലഡഘുന ബന്ധം ഇന്നു പ്രശോഭിയ്യ്ന്നത്ു'. ഇഷ്ടി: 

ഭദ്പവാലെ തിരഞ്ഞെടുട ക്ഭന്നതാണു്” വിഷയം; സജേ.തങ്ങ. 

ളാന്നും തടയാത്തതാണു് പ്രതിപാദനം; സ്വാ൯ഭവ. 

ഒഞ്ഞിന്മേല് സുസ്ഥാപിതമാണു പ്രസ്താവമെല്ലാഠു അതു 

കാണ്ടുതന്നെ നിബന്ധം തല് കത്താവിനെ സംബന്ധി 

ചളിടത്തോളം മിക്കവാവം സ്വത്വപ്രകാശവുമാണു്'. :4:എത്ര: 

നിബന്ധങ്ങളണ്ടോ അത്ര വ്യക്യിവിശേഷങ്ങറം?” ഏം 

ന്നതു ചൊല്ലണ്ടു . നിബന്ധത്തിനു ചൈതന്യം നല്. 

കന്നതു ന് ബന്ധകത്താവിന്െറ വ്ൃക്രിത്വം അല്ലെങ്കില്, 

സ്വത്വം തന്നെയാണ്” എന്നത്രേ അതിന്െറ സാരം. 

ആകപ്പാടെ, :ഘിറിക്?? എന്ന കവതാശാഖയുടെ ഗദ... 

ത രൂ വ൮്വമ: ണ് ല ഫൃനിബന്ധം എന്നുപറഞ്ഞടല് 

വലിയ തെററില്പ. അരില് മുഖ്യമായി വേണ്ടല്൪ു നിബന്ധ' 

കത്ത്താവ്യ തനയം, ഏററവും താല്ലയ്യം തോന്നുന്ന, താ൯ 

അന്നെ സ്വയം ലയംകൊള്ളന്ന, വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചു” 

അത്മാതഥതയോടു കൂടി എഴുതുക്യാണു . അങ്ങനെ ച്ചെ 

സ്ത്രാല് വായനക്കാക്കു ഗ്രന്ഥകാരനിലും താല്ലയയ്യം തനിയേ. 
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ആനിച്ചകൊള്ള.ം. ആ വഴിയ്യൃതന്നെ അയാളുടെ ഉപമ്ലൻ 
.സത്തിനു തന്മയത്വം സിദ്ധിയും, അതു രസാവഹമായി 
തത്ത രുകയും ചെളും. 

ഇംഗ്ലിഷില് സ ഏക 
ദേശം മുന്നര തൃററാണ്ടോളം പഴക്കമുണ്ടു. ബേക്കണ് 

എന്ന പ്രശ സ്ത പ്രതിഭാശാലിയാണ് അതിനെറ ഉപ്പ 
 ഇഞ്ഞാതാവായി കണക്കാക്കുപ്പെടുന്നതു. അദ്ദേഹത്തിനു 
ശേഷം അഡി സണ്, സ്റ്റില്, ഗോഠംഡ് സ്തിത്തു്, ലാംബ്, 
“ഹാസ് ലിറവു , ലീഹണ്ടു "സ്റ്റീവന്സണ് മുതലായവര് 
.്ചടിപടി യായി അതിന രൂപഭേദ,ങറം വരുത്തി, 

ആകപ്പ.ടെ ഇന്നത്തെ ലഘുനിബന്ധത്തിലേയ്യ്കിറക്കി 
കക്കൊണ്ടുവരുവാ൯ സഹായിച്ചു. അതു” ഇന്നത്തെ വിക 
സിതരൂപം നോക്കുന്വോഠം ബേക്കന്റെറ പ്രസംഗങ്ങളില് 
ജിന്ന് എത്ര വൃതൃസ്തമായിരിക്കുന്നു. സൂരിപക്ഷത്തിന് 
വണ്ട് യാണ് ബേക്കണ് എഴുതിയതു , ഭൂഠിപക്ഷ 
ത്തനുവേണ്ടിയാണു ഇന്നുള്ള വര് എഴുതുന്നതു്. ഇങ്ങന്നെ 
അധികാരഭേദ മനു സര്ച്ചു സ്വാഭാവികമായി വന്നുചേന്ഭ 
ഭഭദഗതികഠം തന്നെയാണ് വികാസത്തിനു മി 3വൊവ൮ം 

ജം?) യാമകമായിരുന്നിട്ടള്ള തും, പ്രാമാണികന്മാരായ നതൃതന 
ലഘ്ൃ നിബന്ധകം.ഞോക്കളാണ് ഏട. ജി, ഗാര് വ്ഡിനര്, 
ഉലാബട്ടേയിണ്ടു . പ്രിസ്റ്റലി, മാക് സ്  ബിര്ബോ, ഇ. വി, 
ലൃക്കസ്, ഏ, പി. ഡെർ ബര്ട്ട്: സി. ഇ, മോണ്ടടന്ത, 
ല്ലൊക് , ബ്ലണ്ടന്, ബ്യ൯റ൨ , ചെസ്റ്റര്ട്ടണ് മുതലഃ 
യ ൮൪. ഇവരുടെ ആറഗ്ലേയഗല്യപ്പുയറവ് ആക്കും ആശ്ചഃ 
വും ആനന്ദവും ഒരേസമയം പ്രദാനംചെയ്യുന്നു. 
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ഗാര്ദ്ധിനവടെ നിബന്ധങ്ങളില് നിന്നു” ഒരുദാജ 
ആണം കാണ്ക: 

൭൫൭൯െ൨റ തീവണ്ടിയാതൂയിലെ ക്രട്ടുകാരന്൯. 

ഞങ്ങളില് ത്ആരാണ് തീവണ്ടിമുറ യില് ത്തൃദ്യട 

കടന്നുക്രടിയതു് എന്നെനിക്കറഞ്ഞുക്രടാ. വാസ്തവ: 
പറഞ്ഞാല് അവന് മറിയിലുണ്ടെന്നുതന്നെ കുറേ നേത 

ത്തോ്യു,, ഞാനറിഞ്ഞല്ല. ആ ദിവസത്തെ ഒടുക്കത്തെ: 

വണ്ടിയായിരുന്നു അതു്. അവിടവിടെ വളരെനേരം. 

നിന്നു കൊണ്ടു” ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു വണ്ടി_. 

അത്യന്തം അലസഗതിയായി ചരിയ്മച്ഛന്നതും അനന്തത 

യുടെ ബേറധമണ്ടാക്കുന്നതുമായ വണ്ടികളിലൊന്നു .. 

പൃറപ്പെട്ട സമയത്തു് അതു” ഒരുവിധം നിറഞ്ഞിരുന്നു. 

എന്നാല് മുറയ്യകഛ ഓരോ ചെറിയ സ്റ്റേഷന്തോവുമ 
രണ്ടും മുന്നും വിതം ത്തളൂകഠം ഇറങ്ങിപ്പോയതോടുകൂടി' 

കുറെ ചെന്നപ്പ്യോഴ്യ്യുച്ഛം ഞാന് എന്െറ മുറിയില് തന് 

ക്ലൂറയി-- അഥവാ, തനിച്ചായി എന്നു ഞാ൯ വിചാരിച്ചു. 

രാത്രിയില് ഒച്ചയുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടു കലുങ്ങിക്കുലങ്ങ 

പ്പോകുന്ന തീപണ്ടിയുടെ ഉള്ളില് തനിച്ചിരിക്കുന്നത്കു. 

സന്തോഷാവഹമായ സ്വാതന്ത്രവുബോധം ഉളവാക്കുന്ന 

രരവസ്ഥയാണ് . വളരെ മു ന്മേഷകരമായ രൂപത്തില്: 

യോതൊരു തടവയമി ല്ലാത്ത സ്വതേന്ത്ര ച്ൃമാ ണതു. ഇഷ്ട; 

മുള്ള തെന്തം ചെയ്യാം; തന്നത്താന് എത്ര ഉ ച്ൃത്തില്: 

പവേണമെമ്കിലും സംസാരിക്കാം, ആരം കേഠംക്കുകയില്ലു.. 

എതിരാളിയെ തട്ടിത്താഴത്തിടാം, എതിര്ക്കുമെന്നു ത്തു 
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എ്പടിയേ വേണ്ടാ. തലകത്തിനില്ക്കാം, ആരും കാണു 

കയിളു. പാടാം, ആടാഠ; പന്തടിക്കാം, നിലത്തിരുന്നു 

ഗോലികളിയ്മ്ാം, ആരും തടുക്കുകയില്ല. ജനാല തുറക്കാമു 

അടയ്ക്രാം, ആത്മം വിരോധമില്ല. രണ്ടു ജനാലയും തുറ 

്തിടാം; അല്ലെങ്കില് രണ്ടും അടച്ചിടാം. പോരാ, 

കരുതരം സ്വാതന്ത്ര്യോല്സവം പോലെ ജനാലക്റം തുറ 

ക്കുകയും അടയ്മച്ഛകയും തന്നെ ചെയ്യുകൊണ്ടിരിക്കാം. 

സിീറരകളുടെ ഓരോഭാഗത്തു മാറിമാറി ഉരുന്നു 

നോക്കാം. സീറ൨ നിറയെ നിണ്ടു നി൨ര്ന്നുകിടക്കാം. 

ക്ടിയമങ്ങളെല്പാം പലംഘിയ്ക്കരാം. ഹാ; എന്തുരസം! 

പക്ഷേ, അന്നുരാത്രി! അതൊന്നുമല്ല ഞാന് 

അചയ്കതുത്; അതൊന്നും ചെയ്യുവാന് എനക്കൊട്ട 
ഭതാന്നിയതുമില്ല,. ഞാന് ചെയ്യതു അതിനെക്കാ 

ഒളാക്കെ വളരെ സാധാ൪ണമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്ത। 
ജാണ്്, എന്െറ ഒടുവിലത്തെ ക്രട്ടുകാര൯ മുറി 

വിട്ടിറങ്ങിപ്പ്പോയപ്പ്യോഠം, ഞാന്വത്തമാനക്കു ടലാസ്സ്റ് താഴ 
്തിട്ട് കൈയും കാലും നിവത്തി, ഒന്നെഴുന്നേറവനിന്നു, 
ജനാലയില്ക്രടുടെ പുറത്തേയച്ച നോക്കി, പ്രശാന്തമായ 
ഗ്ലീഷ് മടിനാന്തത്തിന്െറ അവശേഷങ്ങം ആകാശ 
ത്ത[ല് പററിപ്പററിനില്ല, ന്നതു കണ്ടഭിനന്ദിച. പിന്നെ 
ത്തി രം ട് 
തല പുറത്തേക്കിട്ടുനോക്കി; ഒരു സിഗററെറടുത്തു 
കത്തിച്ച", വീണ്ടും ഇരുന്നു വായിക്കുവാന് തുടങ്ങി. 
അപ്പ്യോഴാണു ചങ്ങാതിയായ യാത്രക്കാരനെക്കുറി മും 
തനിക്ക് ആദ്യമായി അറിയുവാനിടവന്നതു്. അപന്൯ 
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വന്നു എനെറ മൃക്കിന്മേല് ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചു. പം നാം 
സാമാന്നേന കൊതുക് എന്നു പറഞ്ഞൂവയന്ന ക്രട്ട 
ത്തില്പ്പേട്ടതും, ചിറക തും, തആആരെയും ക്രൂട്ടംാ 
ത്തതുമായ ഒര പകടിയ്"നായിരുന്നു അവനു 
അവനെ ഞാന് എന്െറ മൂക്കത്തുനിന്നു തട്ടിക്കളഞ്ഞു; 
അപ്പോഠം അവന് മുറി ആകെ ഒന്നു ചൂററിസ്റ്റഞ്ചകി വ 
മുറിയുടെ മൂന്നമുവുകളും പരിശോധിച്ച് ഓരേ ജനാ 
ലയും സന്ദര്ശിച്ച്, പിളൃക്കിന്െറ നാലുപുറവും 
സര്ക്കിട്ടടി ച്ച് അവ സാനം മുചയിലിരിക്കുന്നു ഇയ ചലിയ 
ജൂന്തൃവി മനെപ്പോലെ അത്ര രസകരമായി മഭററാന്നു 
മില്ലെന്നു നശ്ചയിച്ച്, എന്െറ കഴുത്തിനടുത്തു 
വന്നൊന്നു നോക്കി. 

ഞാന് വിണ്ടും അവനെ തട്ടിനീക്കി. ” അ൨൯ 

ചാടിപ്പോയി, മുറിയുടെ ചുറവാ ഒരയ്മ്യല്ക്രടി ചുററി 

തിരികെ വന്ന് ആ ദൂരവ്വിനിതന് എനെറ പുഠംകൈയി 

ന്മേല് ഇരിപ്പായി. മത, മതി, ഇതരത്തോളും മതി 

യെന്നു ഞാന് പറഞ്ഞൂ, ഓദാര്ൃത്തിനും ഒരത രണ്ടു” 

ഉണ്ടു് തവണയായി) ന/നക്കു ഞാന് താക്കീതു രഅതുന്നു 

ഞാ൯ ആരാണൈനും, ഒരു അപരിചിരുന്െറ ഒ്ലൂയ 
കിക്കിളിധി ദരാരത്തെ എന്െറ അഭിമാനം എത്ര ശക്ഷയി 
യായി പ്രതിഷേധിക്കുന്ന എന്നും മധരിച്ചുകൊഠംക 

ഞാന് ഇതാ വിധി കല് പിക്കുവാന്൯ പോകുന്നു; നിനക്കു 

ഞാന് വധശിക്ഷതന്നെ വിധിയയന്നു. നിയമം അതു 

ആവശ്യപ്പെടന്നു, കോടതി അമു” നല്കന്ന. നി 
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കരു നി നി ഒരു പബ്ലിക്ക്. പു ടഃ 

പ നി യാത്ര ചെയ്യുന്നതു; ഭക്ഷണ 
ത്തിനുമ്മു ടിക്കറവം നി വാങ്ങിയിട്ടില്ല. ഈ കുററങ്ങഠംക്കും 

മറവം പല ഭുര്വ്ൃത്തികഠം൧ഒമായി നീ ഇതാ ചാവാ൯ 
പ്പോകുന്നു | എന്നിങ്ങനെ ഉ ഒളാിലുറപ്പിച്ച് എനെറവലത്തു 
കൈകൊണ്ട് പൊടുന്നനധഖെ നെവന്തല പൊളിയ്മുന്നു 
ഒരടിവച്ചുകൊടുത്തു. അവനാകട്ടെ അതിന്െറ ലക്ഷ്യ 

ത്തില് വിന്നു യാതൊരുക്രസലുംക്രമാതെ എളുപ്പ 
ത്തില് ഒഴിഞ്ഞുമാറി, തന്െറ ചലനലാഘവം കൊണ്ടു് 

എന്നെ വിഡ്ഡ്ധിയാക്കി. എന്െറ ആത്മാഭിമാനം 
തലപൊക്കി. ഉടനെ ഞാന് അവന്െറ നേര്ക്കു കൈ 

വീശി, കടലാസ്സ്  പിശി, സിീററില് ചാടിക്കേറി വിള 
ക്കിനെറചുറവം അവനെ വേട്ടയാടി, മാജ്ജാരസഡ 

ജുമായ അടവു കംളെല്പാം പ്രയോഗ ച്ച നോക്കി, അവ൯ 

ഒരിടത്ത് ഉറച്ചിരിക്കുന്നതു കാത്തുനിന്നു , സൂതൃത്തില് 
പതുങ്ങിപ്പതുങ്ങി അടുത്തുചെന്നു , ഭയങ്കരമായ കൈവേ 
ഗത്തോടു കടെ ആഞ്ഞെന്നടിച്ച. 

എന്നാരു അതുകൊണ്ണ്ടൊന്നും യാതൊരു ഫല്വു 
മുണ്ടായി പ്പ. അവനു പ്രത്യ മമായി എന്നെ കളിപ്പി 
സ്ത്ൂ്ടവാ൯തുടങ്ങി-- വെകിളി പിടിച്ച ക്രററനെ വിദഗ്" 
ഭനായ മല്പ൯ കളിപ്പിയ്ചന്നതുപോലെ അവന് അത്തു 
ബേഹുധസമായിരുന്ന എന്നും, അതിനുലേണ്ടിയാണു 
൨൯ എനെറ വിശ്രമത്തിനു ഭംഗം വരുത്തിയ 

തന്നും സ്തറഷ്ണ്മായ]. അവന് അല്പം വിനോദമാണു 
വണ്ടിയി രുന്നത്. ഇതുപ്പോലെ രസകരമായ വിനോഭം 
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മറെറത്തുണ്ട് ? __ തിന്നാന് സ്വാടള്ള വനും, നിസ്സരഫാ 
നും. ഭോഷനും, മന്ദഗതിക്കാരനുമായ ഒരു. തടിമാ 
ഭടനെ വെകിളിപിടിപ്പിച്ച് , തന്െറ പാന്നാലെ ഓാടി 

ക്കുന്നതുപപോലെ? അവന്െറ ഉള്ളെനിക്കു മനസ്സി 
ലായിത്തുടങ്ങി. ഇനിമേലില് എന്െറ ദ്ൂഷ്ടിയില് 
അവനൊരു വെവുംപ്രാണിയല്ല! എന്നോടൊപ്പം തിവണ്ട। 

മുറിയ ക്കു അവകാശവാദം നടത്തിയ പ്രജ്ഞാശാലിയായ 

കരു വ്യക്തിയായി അവണ് ഉ യ൪ന്നു. അവന്െറ നേര്ക്ക്” 

എന്െറ രക്തം തിളച്ച പൊങ്ങുകയും അതോടുക്രടി 

തോന് മേലേയാണെന്ന അഭിമാനം മങ്ങുകയും ചെയ്തു. 

ഞാനെങ്ങിനെയാണ് അവനെക്കാരം മേലേയാകന്നതു്$? 

ഞങ്ങറംതമ്മില് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള. ഈ  ഒരൊററ: 

മത്സരത്തില് അവ൯തന്നെയാണല്ലോ പ്രത്യക്ഷത്തില്, 

വിജയി! വീണ്ടും ഒഓദാര്യം കാണിക്കുകയല്ലേ ന്തു ₹ 

ഒവദാര്യവ്യം ദയയുമല്ലേ മനുഷ്യന്െറ അതൃതകൃഷ്ട; 

ഗുണങ്ങഥം? ഈ ഗുണങ്ങളെ പ്രകടിപ്പ്യിക്കുന്നതായാല്: 

എന്െറ മാനം എനിക്കു വ് ണ്ടെടുക്കാം. ഇപ്പ്യോ 

ഞാന് തിരെ അപഹാസ്പന്ായിത്തീര്ന്നിരിക്കയാണു . 

പരിഹാസത്തിന്നും നിന്ദസ്മും പാത്രം. ദാക്ഷിണ്യ 

കാണിച്ചാല് മന്ദൻ ന്റ ധാര്മ്മികോല്കര്ഷം വീണ്ടു 

സ്ഥാപി ല്യുകൊണ്ട് മാനത്തോടകടി എനിക്കു് എന്െറ 

മൂലയില് പോയിരിക്കാം. ഞാ൯ ഇതാ വധശി 

പിന്വലിച്ച” ഏന്െറ പഴയ സ്ഥാനത്തു ചെന്നു 

രിയ്ലചന്നു. നിന്നെ കൊല്ലവാ൯ എനിക്കു കഴി 

കയില്ല! പക്ഷേ നിന്നെ പ്പഴിക്കാംം അതു ഞാ 

ചെയ്യുന്നതുമുണ്ട് 



15 

ഞാന് കടലാസെടുത്തു നിവര്ത്തി; അവന് 

അതിന്മേല് വന്നിരുന്നു. പടുവിഡ് ഡി! ഇപ്പേഠം നീ 

എന്െറ കൈയിലായിക്കഴ് ഞ്ഞില്ലേ? ഈ കടലാ 

സിന്െറ രണ്ടുപുറത്തനിന്ന്”, രണ്ടു കൈയുംക്രട്ടി ഒത്ത. 

മര്ത്തിയാല് ന ചമ്മന്ത്രയ:യി! (ശാന്തറയെക്കുറിച്ചം 

വിനയ 'ത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള. രണ്ടു വി ശിഷ്ടലേഖന്മ 

അആറാക്കു മദ്ധ്യ “നിന്െറ ശവം പററിക്കിടക്കുന്നതു. 

കാണാഠ; പക്ഷേ ഞാനതു ചെയ്യുന്ന് ല്ല. നി 

ഞോ൯ ശാസിച്ചുകഴ് ഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ; അതു മതി. ഈ മഫം 

സത്വം പറഞ്ഞതേ ചെയ്യുകയുള്ളു എന്നു നിനക്കു 

ബേ: ദവ്യമാകട്ടെ. മാര്.മല്പ, നിന്നെ കാല്പവാന് ഇന 

എനിക്കൊട്ടു മോഫവുമില്ല. കറ്റെക്ര്ടടി അടുത്തറിയുവാ൯ 
ഇടയായതിനാല് എനിക്കു നിന്നെക്കുറിച്ച് ഒരുവിധം 
മമത എന്നുതന്നെ പറയട്ടെ--തോന്നിത്തുടങ്ങട്ടുണ്ടു. 
ഫ്രാന്സീസ് പ,ണ്യവാളന് നിന്നെ “ചെറിയസഹോശദര്? 
ഏന്ന വിളിക്കുമായിരിക്കാം എനിക്കു” രരത്ര 
ത്തോളം പോകുവാ൯ വയ്യാ എങ്കിലും കറ്റെക്രുടി ; 

അകന്ന ഒരു ബന്ധം എനിക്കു ബോധപ്പെടുന്നുണ്ടു്. 
സംഗതിവശാല് നമുക്കു” ഇന്ന്” ഈ ഗ്ര'ഷ്മനിശയില് 
കൂരുഗിച്ച യാത്രചെയ്യേണ്ടതായിവന്നു. ഞാന് ന് നക്കു. 

എന്െറ പേരല് താല്പ ജനിപ്പിച്ച നി എന്നെ. 

രസിപ്പിച്ചു. ഇങ്ങനെ നാം പരസ്പരം ഉപകാരത. 
ചെയ്തു. അത'ന്െറ അടിസ്ഥാനം നമ്മഠം രണ്ടുപേരും. 
മൃതുപ।ന്നധ് നരായ സഫസഞ്ചാരികളാണെന്ന വായ്ക്കു. 
മാണ്ട് . ജീവിതാത്തൂതവും ജീവിതരഘസ്യയവും. 
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അമുക്കിരുവക്കും തുല്യം. നിന്െറ യാത്രയെക്കുറിച്ച നിന്ദ 
കക്കുന്തെമാിലും വിവരമുണ്ടോ? എദന്റതി യെക്കുറിച്ചു 
എനിയ്യക്ടാ വലിയ പിടുത്തമില്ല. ഞുലോചിക്കുന്തോവം 
നാം തമ്മില് അടുപ്പം ക്രടിവരുന്നു --ചെവം നിഴലുകഠം_ 
ഇപ്പ്യോളണ്ട് , പിന്നെ ഇല്ല. ഇരുട്ടി നിന്നു വെളിച്ച 

മുള മുറിയിലേക്കു കടന്നു വ ഒന്നു, വിള ടന്െറ ചുറവും। 
കുറച്ചുനേരം പതറിച്ചരിയ്യുചന്നു, വീണ്ടും ഉരുട്ടിലേ 
യ് ക്കുതന്നെ പോകുന്നു. പക്ഷേ 4 ്ു ര 
ഞ്ഞ 

 4“എയമാനന് ഇവിടെ .ഇറങ്ങു നില്ലേ?? എന്നൊരു 
ശബ്ബം ജനാലയ്ത്രരല് മുഴങ്ങി. നോക്കിയപ്പ്പോഠം പോട്ട 

റാണ. എനിയ്മു ഇറങ്ങേണ്ടുന്ന സ്റ്റേഷനായി എന്നറി 
വൃുതരികയാണ് അചന് ചെയ്യുത്. കുടയും വടിയും 

സാമാനവുമായി) ഞാന് തണുത്ത ഗ്രിഷ്മനിശയിലേയ് ക്കു 

ഇറങ്ങ നടന്ന. തിവണ്ടമുറിയു ടട വാതിലടയൂച്ഛമ്ചോഠം 

കണ്ടതു്, എനെറ ക്രടടകിരനായ യാത്രദഓരന് വിള 

ക്കിന്െറ ലുറവം പരിഭൂമിക്കുന്ന കാ ഴു യാഞ്ച്. 

(പി . ശങ്കര൯നമ്പയ ാര് 



ലമാനഗരം 
ക് 

൧ 

അതുകാലം കണ്ടാന് കപികതഞ്ജര_ 

നനു പമകാഞ്ചനമതിലകെങ്ങും. 

നിതരാമൊളിവൊടുയ ൪ന്നുള വാകിയ 

ദില്യമഹാഥ ണിഭവനസമുഹം 
മധുരായതഗിതാദ് മനോഫരവര_ 

വനിതാജന റൃത്തവിശേഷ വു 

മിതമേലും മധുപ്പാനവിനോദമിയന്ന 

നിശാചരവരരെയ്യമവിടെ. 

൨. 

കണ്ടാനൊ രഭാഗത്തൈരാവത. 

കര ന് കരായകരി ന്രസമുഹം 

ഭണ്ഡാരായതനം പുനരങ്ങൊരുപാടു 

നിശാചരപപാല തമായേ 

വണ്ടാര്പൃം പൊഴിലൃടുലപീടിന 

മന്ദ്ധന 'ലസൃഖകരമൊരുഭാഗം 

വണ്ടാര് പ :കുഴുല്മടവാര്പന്ത്ാടി_ 

മകിഴ് തതകളിക്കുമിടം പുനരൊരിടം, 

൩ 

ഒരുപാടായുധവി്യാഭ്യാസമുടന്_ 

ചെയ്യിന്ന നശാചരജാതികറം 

തരഗാദി കറം നിരയ ്ജൊരുപാടു 

തുടന്നെങ്ങും മണി ദീപാവലിയും 
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വരമാകിയ കല്പകവൃക്ഷാഭികഠം_ 
മരുവിമനോഹഫരമാമുദ്യയാനവു- 

തുരികേ മണിസോപാനപരമ്പര_ 
യമരുമുദാരതടാകാദികളു ം.' 

ര് 

മ്പര്പുരിക്കെതിരാക്യയ ലങ്കയി _ 

ലുടനിപകണ്ടു നടന്നകപിന്ദ്രന് 
.കാഭനികും ദനിശാചരര്മേവിന 

കോയിലകങ്ങറം പുകുത്തുനടന്നാ൯; 

പിമ്പ പിഭിഷണഗാദികഠംമറവം_ 

പെരിയനിശാചരപൃംഗവരാമവ_ 

ര മ്പമിയന്നുറയും ഭവനങ്ങ മിലെങ്ങു_ 

നടന്നേ മാരാതികണ്ടാന്.. 

൫) 

കണ്ടൊനുടനൊരുയോജനനിണ്ടത।_ 

കാന്തി കലന്നരയോജനചിതിയ!_ 

ലുണ്ടാകിയ പൊന്മതിലകമേ പുന൩_ 

രുത്തമമാകിയ രാവണഭവനം ; 

തണ്ടൊമരമചര്മ'തിലിരുന്നു ചതുര. 

മ്മുഖനാ വിസ് മയമാ,മതിന്റെ.. 

ക്൭ണ്ടാലാ ദിത്േദയസമമായ് _ 

ക്കാണാമേ രത പ്പ,ഭയാലും. 
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നു 

ആതൃലയമിതു ലദ്പാലങ്കാരമതിവ 

മനോഫരമാകയ।നാല് ഞാന് 

ന് ലമലര്ക്കുഴുലാഥം വൈദേഹയെ 

നിളെ നടന്നിപിടെയു മാരായ വൻ; 
.. കാലമ।നിക്കളയുതേ പാതികഴി. 

ഞ്ഞ।തു രാഴ്രിയുമെന്നുനിനന്തേ 

ചാലവരന്തുപുകന്തകപിന്ദ്രന് 

താനവിടം വിസ് മയമൊട കണ്ടാ൯, 

൭ 
ഏൂറമനോഹരമാം പ്രാസാദവു_ 

മീടെഴ്ുമുദ്യാനോപവനാടികഠം 

ലേറത।!സുന്ദരവ വകരം കാഞ്ചന 

വിരചിതശയനാസനയാനാദികറം 
വ ।റൊടട പണ്ടു കബേരനെവെന്നു 

വി രത്തുപറിച്ച വിമാനം പുഷ് പക. 
മേറവിരന്തിപജയെല്ലാം കണ്ടി _ 

ട്ടിടിയമാരുതിയെങ്ങു നടന്നാന്. 

ക്ഹ്ു ശ്ലൂരാമായണം ] കഞ്ണശ്ക്കുത്ങിക്കൾ 



പാഠം ൨൨. 

റേഡിയവും മാഡംകുറവിയും 
ഏററവും അത്ഭുതകരമായ ഒരു ജദധാഹമാണ്് 

റോഡ്ധയം. ശസ്രു ജ്ഞന്മ:൪ ഈ വസ്തരയിനെപ്പററി 

അറിഞ്ഞിട്ട കാലം അധികമായിട്ടില്ല. ഇന്നുവരെ ആക്കെ 

ടി മുന്നോ നാലോ ഒയണ്സു” റേഡിയമേ ലഭിച്ചി 

൭. അത്യധികമായ ഉപയോഗവും : ദു൪ല്പഭതയും 

കൊണ്ടു് മറെഘല്ലാ ലേ ഫങ്ങളേക്കറളും ഇത ന്െറ വില 

വളരെ മികച്ച നില്ക്കുന്നു. ഒരു പണമട റേഡിയ 

ത്തിന് ആയിരംപണമിട സ്വണ്ണത്തെക്കാഠം അധികം 

ലിലയുണ്ടത്രേ. 

റേഡിയം ധവള വണ്ണ്ണത്ത ലു ഒരുതരം ധുളിയാ 

കുന്നു. പകല്സമയത്ത് അയ വെളൂളിപ്പ്യൊടികഥം 

പോലെ തിളങ്ങും. ഇരുടടത്താണെങ്കില് അതിന്െറ 

തേജസ് അതിദഭിപ്രമായിരിക്കും. . പ്രക ശരശ്ശികറം 

മാത്രമല്ല അതത് നസ് എപ്പ്പോഴം പ്രസരിച്ചകൊണ്ടിരി 

ി ര ര ലം ടി യ യ് രി 

ന്നതു്. ഒരുതരം മൂടം അത തനന്ന സ്വയം വഴയു 

ന്നുന്ന്് . ഇങ്ങനെ ലുടും പ്രകാശവും പ്രസരിപ്പരിക്കുവാന് 

ശാത്യിയുളമതുകൊണ്ട്ം റേഡിയത്തിന്െറ സമിപത്തു 

ചെപ്പന്നതുപോല്ം ത്തപല്കുരമാണ്.. ഹ്ന്നാല് തി 

പോലെയോ മിന്നല്പാലെയോ അത്ത് ഉടനടി ആപത്തു 

തും ല് ക്ഷ് കൈയിലെട്ട. ഉ്ഭൊക്കുന്നതല്ല. വേണമെങ്കല് നമക്ഷ ലെട്ട 

ക്ഷകയോ, ക ശയ ല്കെ”ണ്ടുനടക്കുകയോ ചെയ്യാം. 

പക്ഷേ അത്വന്െറ ശക്ത ശരീരത്തില് ലവ്യാപിച്ച്' 

ലദിവസത്തിന ള്ള! നമ്മുടെ തൊലി പെ ഞ്ഞു 
തല്ല 
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1 44. 

പോവുകയും നാം ക്രമേണ അന്ധരായിത്തിരുകയും 
ചെയ്യും. ഒരിക്കല് ഒരു ശാസ്രൂജ്ഞന് ഇത്തരം ഒരു 
അപകടമുണ്ടായി. അദ്ദേഹം അല്പം റേഡ്ധിയ- ഒരു 
കുപ്പുിയിലാക്ക] കുപ്പായക്കി ശയിലിട്ടുകൊണ്ടു് മുന്നു നാലു 
മണിക്രുറോളം സഞ്ചരിച്ച. തന്നിമിത്തം ഒന്നുരണ്ടാഴ്ച 
യ്ക്രകം ആ കിശയ്യ്ടത്തുള്ള ശരീരചമ്മം മുഴുവനും 
പൊള്ളിയിളക! തീവ്രമായ ഒരുവ്രണം അവിടെയുണ്ടായി. 
അതിസമത്ഥന്മാരായ ചില ഭിഷഗ്വരന്മാരുടെ പരിശ്രമം 
കൊണ്ടു” അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ട. ഇങ്ങനെ റേഡിയം 
അനാത്ഥകരമാണെന്നുള്ളതുമൂലം ശാസ്രൂവി ദ ശ്ധന്മാര്. 
പ്പോലും വളരെ സൂക്ഷ്യതയോടുക്രടിയാണു്” അതു കൈ_ 
കായ്യ്യം ചെയ്യുന്നതു്. 

സമിപസ്ഥിതമായ ഏതൊരു വസ്ത്രവലും 
സ്വശക്ത! വ്യാപരിപ്പി ക്കാന് ഈ അതുടുതലോഫഹത്തിന്ത 
കഴ്ടിയും. തന്മ്യൂലം ഇരുട്ടത്തു തന്നെത്താന് പ്രകാശിക്കു 
വാനുള്ള. ശക്തി ആവക വനസ്തക്കറംക്കും ലഭിക്കുസ. 
ഈ തേജഃപ്രസരണശക്തിക്ക് റേഡിയോ ആക ഷന്” 

എന്നാണു പറഞ്ഞുവരുന്നത് . ഇങ്ങനെ ചട്ടം പ്രഭയും 
വളയുന്ന സ്വഭാവംകൊണ്ടു് റേഡിയത്തിന൯് ശക്തി_ 
ക്ഷയമോ രൂക്കുക്കുറവോ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നു പറയണം. 
എന്നാല് പതിനായിരംവര്ഷംകൊണ്ട് റേഡിയത്തിനെറ 
നൈസറ്റികഗുണം അന൯്പതുശതമാനം കുറഞ്ഞുപ്പോക 
മെന്നും അങ്ങനെ അനേകസഹസ്സരശതാബ് ഒങ്ങം. 
കൊണ്ടു അതു വെ൨ം ഈയക്കട്ടയായിത്തിരുമെന്നും ചില 
ശാസ്രുജ്ഞന്മാര് അഭിപ്പായപ്പെടുന്നു. 
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റേഡിയം കങണ്ടുപിടിച്ചതുമൂലപം ആശ്ചര്യകരങ്ങ 
ഉായ പല പ്രയോജനങ്ങളും മനുഷ്യയക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് - 

പ്രതിലിധിയില്ലെന്നു' ഒരുകാലത്തു കരുതിയിരുന്ന ചില 

രോഗങ്ങാറംക്കു ഇതു” ഒരു സിദ്ധൌഷധമായ'ത്താന്നിരി 

ക്കുന്ന. പ്രതിവര്ഷം എത്ത അര്ബ്ബ,ദരോഗികളാണു് 

ഈ വിശിഷ്ഠവസ്തരവികന്റ സഹായത്താല് സുഖംപ്ര൦പി 

ക്കുന്നതു . ഉഗ്രതരമായ പല ത്വഗ്രേഗങ്ങളും ശമപ്പി 

ക്കുന്നതിന് റേഡിയത്തിന്െറ പ്രഭാരശ്ശകഠം ഉപയോ 

ഗിക്കുന്നു. ഇപ്പ്യോഠം ലോകത്തിലെ പ്രശസ്തങ്ങളായ 

ആശുപത്രികളിലെല്ലാം റേഡിയ മുഖേനയുള്ള ചികിത്സാ 

സംപ്രദായം ഉണ്ടു. രാത്രിയില് വെളിച്ചത്തി ന്െറ 

_ സഹായംക്രടാതെ സമയംനോക്കി അറയാധവുന്ന ഘടി 
കാരങ്ങറം നിമ്മിക്കുന്നതിനും റേഡിയം പ്രയോജനപ്പെ 
ടന്നു. ഒരു മൊട്ടസൂചിയുടെ മൊട്ട്'നോളം റേഡിയം 
ഉണ്ടെരില് അത്തു അനേകലക്ഷം വാചൃകഠംക്ക്” 
ഉ വ യോഗിക്കാം. 

മാഡ്ംക്യൂറിയും അവരുടെ ഭത്താവായ ' പിയര് 

കൂറ ഹന്ന പ്ര ഞുശാസ്രരജ്ഞനും ക്രടിയാണ്ത് റേഡിയം 

കണ്ടുപിടി ച്ചതു . ഈ ദമ്പതികളെ ശാസ്ര്രലോകം ഒരു 
കാലത്തും വിസ്കരിക്കുകയി ല്ല. ശാസ്ര്പുരോഗതിക്കു 

തി അവര് ചെയ്തിട്ടുള്ള. സേഖനങ്ങറം ബഫ്ലങ്ങ 

ലാണു , അക്രടട്ടത്തില് ഹ്ൃപ്പാം കൊണ്ടും പ്രഥമസ്ഥാനം 

അരഹിക്കുന്നതളു് റേഡിയത്തിനെറ കണ്ടുപിടിത്തമാകുന്നു. 
പോമുണ്ടില് വാസാ എന്ന സ്ഥലത്തു" 1907ല് 

മയോ (അതായിതന്നു മഡംകൂറിയുടെ ആദ്ധംത്ത 
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ചേര്) ജാതയായ।],. അവരുടെ കുടുംബം വളരെ ധന 
ചുഷ്ലിയുമ്ജതായിരുന്നില്ല. അതിനാല് വിദ്ധ്യാ ഭ്യാസം 
വൃത്തിയാക്കി യിട്ടു കുറേ നാളത്തേക്ക്” ഒരു അഭ്റ്പയാപിക 

യായി അവക്കു” കഴിയേണ്ടിവന്നു. എന്നാല് ശാസ 
വ്വഷയങ്ങളില് അവക്കു ഉണ്ടായരുന്ന അഭ(നി വേശം 
തുന്ന തവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്നു അവരെ പ്രേരിപ്പച്ച. 
പട്ടിണ്'യോട്ടം പല കഷ്ടത കളോടും .പോരാടിക്കൊണ്ടു" 

രണ്ടു കൊല്ലം നിരന്തരം അദ്ധ്വാനിച്ചു” പാരിസു” സവ 

കലാശാല ധില്നിന്നും ഭയതികശാസ്രു ത്തിനു, , (മാസ്റ്റര് 

ആഫ് സയന്സു?? എന്ന ബിരുദം അവര് സമ്പാ 

ദിച്ച. അതൃകൊണ്ടും തൃഫ്തിപ്പെടാതെ ഒരുകൊല്ലം 

കഴ്ഞ്ഞു ആ സര്വ്വകലാശാലയ। നിന്നുതന്നെ ഗണ്) 

തശാസ്രൃത്ത് ലും ഉന്നതബിരുദം നേട. നാലു 

കൊല്ലം നീണ്ടുനിന്ന ആ വിദ്യാത്ഥിജീപിതം ഭൂുരിത. 

സംപൃണ്ണ്ുമായിരുന്നു. എയം'ലും വിജ്ഞാനസമ്പാദനം 

ജീവിതത്തിന് പരമലക്ഷ്യമായിക്കരുതിയ ആ മഥ 

ത്വക്ക് ആ കാലഷട്ടമതൂയും തആആനന്ദമധുരമായട്ടാണു 

തോന്നിയതു. അവര് പിന്നെയും ഭയത]കശാസ്രുസംബ 

സന്ധമായ ചില ഗവേഷണങ്ങഠം നടത്തിക്കൊണ്ടു” പാര! 

സില്തന്നെ താമസിച്ചു. അന്നായിരുന്നു അവര് പിയര് 

കൂറിയു മായി പരിചയപ്പെട്ടത്. ആ പരചയം അച। 

രേണ ദാമയ്പത്യബന്ധമായി കലാശിക്കുകയും ചെയ്തു. 

മേയ്യായും പിയ൨ം തമ്മിലുള്ള റ് ഒരു കുടാബ 

ജീവിതത്തിന്െറ പരിധിക്കകത്തു മാത്രം ഒതുങ്ങിനിന്നില്ല. 

്ധല ശാസ്ര്രിയപ്പര്യപേക്ഷണങ്ങളിലും അവര് ഒരുമിച്ച് 
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ഏപ്പെടടു കൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാല് ചിലപ്പോഴെല്ലാം 

മേയ്കാ ്ലൂറി സ്വന്തമായും ഗവേഷണങ്ങറം നടത്താതി 

രുന്നില്ല. ഒരു അപൃര്വ്വലോഹമായ യൂറേനിയം ഏതോ. 

അത്തൂുതപ്രകാശരശ്ശികഠം പ്രസരപ്പ്ിക്കുന്ന എന്നു 

ബക്വറല് എന്ന ഫ്രുഞ്ചുശാസ്രരജ്ഞന് കണ്ടുപടിച്ച 

തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചില പരിക്ഷണങ്ങഠം നടത്തു 

വാന് ആ ശാസ്സൂജ്ഞ മുതിന്ന. യൂറേനിയ പോലെ 

യുള്ള മററ വല്ല ധാതുക്കളുമുണ്ടോ എന്നു അവര് 

ആരാഞ്ഞുതുടങ്ങി. അനേകം പരിക്ഷണങ്ങളുടെ ഫല 
മായി പിച്ച ബ്ല൯ഡ്ു് എന്ന ഒരു ധാതു യൂറേനിയത്തി 

ന്േറതിനേക്കാഠം ശക്തി ക്രടിയ രശ്മികറം പ്രസരിപ്പി 

ക്കുമെന്നു മേയ്യാകൂറി മനസ്സിലാക്കി. പണ്ടും അതിനെ 
സാബന്ധിച്ചു ചില പരിക്ഷ ണങ്ങഠംക്രടി നടത്തി. 

പിച്ച്'ബ്ലന്ഡി ൪ വേറെന്തോ അത്ഭുതലോഫമണ്ടായി ഴി 
ക്കണമെന്നുള്ള നിഗമനമായിരുന്ന ആ പരിക്ഷണങ്ങ 

ളുടെ ഫലം. അവര് ആ പോഹത്തിനു റേഡിയം 
എന്നു പേരിട്ട. ആ നിഗമനത്തെ അഭിനന്ദച്വകൊണ്ട് 
പാരിസ് സവകലാശശാല മാഡംക്ടൂറിക്ക് ഡാക്ല്ര്ബിരുദം 
നത്.ക।. 

ഷ് പിച്ച് ബ്ലന്ഡില്നിന്നും റേഡിയം വേര്തിരിച്ചെ 
ടടക്കുവാനായിരുന്നു ആ ദമ്ചതികള ടട പിന്നത്തെ ശ്രമം. 
ഈ ആവശ്യത്തിലേക്കു വേണ്ടിയിരുന്ന ധാതു കട്ടന്നതു 
തന്നെ പ്രയാസമായിരുന്നു. എങ്കിലും ആസ്ത്രിയാരാജ്യ 
ത്തുന്ദിന്നും എങ്ങിനെയാ രഞ്ടുമുന്നുമണ് ധാതുദ്രവ്യം 
ലഭിക്കാനിടയായി, അതെല്ലാം ഇടിച്ചം പൊടിച്ചും 
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ന്നിററിയും അതിസൂക്ഷ്ത്ങളായ രാസവിദ്ദകഠം പ്രയോ 

ഗിച്ച ശുഭ്ധിചെയ്തും,, നാലു കൊല്ലം രാപകതു അപി 
ശ്രാന്തം പരിശ്രമിച്ച് കടടകിന്മണിയോളം റേഡിയം 
ലേര്തിയിച്ചെടുത്തു. ഈ മഹാസംഭവം 1909.ല് 
ആയിരുന്നു. 

ഉയഹിച്ചിരുന്നതിനെ മാളും അത്ഭുതാവഹമാണ് 
ഈ തൃതനവയസ്തു വെന്നും ഇതിന്െറ പ്രദാരശ്ലികഠം യൂറേ 
ന്രിയത്തിനേറതി നേക്കാഠം ഇരു പതുലക്ഷം മടങ്ങു ശതി 
ക്രടിയ താണെന്നും രസതന്ത്രപടുക്കാം ഗ്രഹിച്ച. അതി 
നാല് അതിന്െറ ശക്തിവിശേഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് 

അവഗാഡംം പഠിക്കുവാന് പിന്നിട്ട അവര് ഉദയ മ.ച്ച. 

വേറേ ഒന്നു രണ്ടു ശാസ്രരജ്ഞന്മാരും അവരോടു ചേന്ന 

പരിക്ഷ ണങ്ങഠം നടത്തി. റേഡിയം പല തരത്തില് 

പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു അമൂല്യസാഖത്താണെന്നു് 

അവരുടെയെല്ലാം പരീക്ഷണങ്ങറംമുലം വൃക്തമായി. 

ഇ $താടുക്രടി മാഡാംക്യൂറിയും അവരുടെ ഭത്താവും 

വിശ്വവഖ്യാതി നേടി. ചില ബിരുദങ്ങളും കിത്തി 

മുദ്രകളും അവക്കു ലഭിച്ചു. മാത്രമല്ല, ഭാതികശാസ്രു 

വിഷയകമായിട്ടുള്ള. ശനോബല്സമ്മാനത്തിനും അവര് 

അര്ഫരായതത്തിന്ര. ഇങ്ങനെ അവര് വിജയത്ത]നേറയും 

പ്രശസ്സിയു ടേയും അതുച്ചശൃംഗത്തിലെത്തി. എന്നാല് 

അധികം താമസിയാതെ മേയ്യാകൂറിക്കു' ഭര്ത്തൃവിയോ 

ദുഖം അനുഭവിക്കാനിടയായി. ശോകപര്യാകുലയായ 

ആ മഹത തന്െറ ഗവേഷണങ്ങഠാക്കെല്പാം ഒരു 

പൂര്ണ്യിരാമമിടുമെന്ന്' എപ്പാവരും ശിച്ചു. എന്നാല് 
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൬൭ വനിതാരത്നം ഒട്ടം ഭഗ്നാശയയാകാതെ ഗവേ 
ഷണജോലികറം വിജയപൂര്വ്വംതുടന്നപോന്നു. ഇതിന്െറ 
ഫലമായ! രസതന്ത്രത്തിനുള്ള നോബല്സമ്മാനവും 
അവക്കു ലഭിച്ച. ലോകത്തില് ഇന്നുവരെ മററാക്കും 
ഇതുപോലെ രണ്ടുപ്രാവശ്യം അആ൬) സമ്മാനം നേടാനുള്ള 

ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടില്ല. 

സ്വന്തമായ! ഒരു പരീക്ഷണശാല ഉണ്ടായിരു 
ന്നാല് കൊള്ളാമെന്നു പിയ൨ം ഭായ്യയും ഒരിക്കല് 

വളരെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് അവക്കൊരുമിച്ച് 
അതു നിറവേറവവാന് സാധിച്ചില്ല. മേയ്കായ്യും” അതിനു 
ഭാഗ്യമുണ്ടായ, പാരീസ് സര്വ്വകലാശാല അതിനു 
വണ്ടു പണം കൊടുത്തു സഹായിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു 
റേഡിയം ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട് മേയ്യാക്യൂറിയുടെ മേല്നോട്ട 
ത്തില് സ്ഥാപിതമായി. ആ പി ദ്യാനിലയത്തിന് 
ാവിദേവതയുടെ ക്ഷേത്രമെന്ന് അപര് നാമകരണം 
ചെ റേഡായം സംബന്ധിപ്പുള്ള വിചിധപരിക്ഷണ 
അറം നടത്തിയും ലോകത്തിന്െറ നാനാഭാഗങ്ങളില് 

_അിന്നും വന്നെത്തിയ വിദ്ദുംത്ഥികറംക്ക്'” ആ വക വിഷ 
 യങ്ങളില് മാഗ്ുനിര്ദ്ദേശം ചെയ്തും അവര് അപിടെ 
ജവിച്ചപോന്നു. ഒന്നാംലോകമഹായുദ്ധ ത്തിന് ഫ്രാന് 
സിനുവേണ്ടി ചില മഹനിയസേവനങ്ങം അനുഷ്ഠിക്കു 
വാന് അവര് ആ ഇന്സ്റ്റിററ്റുട്ടില്നിന്ന് തല്ക്കാലം 
പ്ചിരിഞ്ഞെങ്കിലും ൮ുദ്ധ്വം അവസാനിച്ചപ്പോം വിണ്ടും 

വന്ന് ആ ജോലിതന്നെ നിര്വഫിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. 
4934ല് ആ ശാസ്രൂവിദശ്ധ കാലഗതിയ ടഞ്ഞു. റേഡ്വ 
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യത്തെപ്പററ! തൃതനങ്ങളുയ എന്തുമാത്രം അറിവാണ്ഞ 
അതുവരെ അവിടെനിന്നും ലോകത്തില് പ്രതിവര്ഷം 
ലഭിച്പകൊണ്ട!രുന്നതു $ 

റേഡ്ധിയം സംബന്ധിച്ചുള്ള പരിക്ഷ ണനിരീക്ഷണ 
ങ്ങഠംക്കുവേണ്ടി മാവ. ക്യൂറി ചെയ്തു അത്ൃദാവ്ാനങ്ങംക്കു. 
കൈയും കണക്കുമുണ്ടായിരുന്നല്പ. അനേകസഹഫസ്രം: 

ആട്ടുകളൂടെ ആരോഗ്യം വിണ്ടെടുക്കന്നതിന്' ഉതകിയ 
ഈ അത്ഭുതലോഹം ആ മഹതയുടെ ആരോഗ്യത്തെ 
നിശ്ശേഷം നശിപ്പിച്ചകളഞ്ഞു. എങ്കിലും ഇതുതന്നെ 
യാണു് അവരെ അനശ്വരയശസ്വിനിയാക്കിത്തിത്തതും.. 
പോരെങ്കില് ഈ അമുൂല।സാധനം എന്തെല്ലാം തൂതന 
സിദ്ധാന്തങ്ങറം ശാസ്ര്രലോകത്തിനു നേടിക്കൊടുത്തു? 
ഇനിയും എന്തെല്ലാം സിദ്ധാന്തങ്ങാക്കു് ഇതു കിങ്കരത്വം 
വഹിക്കാനിരിക്കുന്നു? ആക്കിത പരിച്ചേദിച്ച പറയാം? 

യ്മ. ഒ.൭..ഞ്ഞ 

വ്വാഠാ ൨൩ 

അന്നുരാത്രി 
ര്യ ക 

വിക്ടര് യൃശഥോവീടന്റ “പാവങ്ങറം"” എന്ന സുപ്രസഭ്ധിമായ: 

8നാവലിലെ ഒ സന്ദര്ഭത്തെ ആശ്രയിച്ചു നോര്മ്മന് മക്ക് കിടന്നല് 

എഴുതിയ ഒരകാങ്കനാടകത്തിന്െറ വി൨ത്തനമ:ണത്ു്, നേവ. 
മിമച ആദ്യത്തെ ഏതാനും അഭ്ധ്യായങ്ങളിച:ണ് ഈ സംഭവം 
പഴ്ണ്ണിതമായിരിക്കുന്ന മ്, ഇതിചെ ബിഷ പ്പ് പിന്നിടൊരിക്കലും കഥു. 

യിലെങ്ങും പ്രവൃക്ഷക്ലെ$ന്നിലല്ലങ്കിലും സദ്ദേഫത്തി9ററ ആത്മീയ 

പ്രഭാവത്തിമന്:റ അധിപ്രസരം കഥയില് മുഴുവറ്തന്നെ കാണാം, ഇയ 

നാടകത്തിന്െറ കത്താവായ മക്ക് കിഠന്നല് ഒരു ഒന്നാംതരം നടനുമായി 

ന്നു. | ്. 
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(രംഗം--ബിഷല്പിനെറ വിട്ടികലുക.അടുക്കമ മുറി, അത,വേശ; 
ത്തിനുവേണ്ട സാധനസാമഗ്രികളെല്ലാം വിട്ടമൂറിയിലുണ്ടു, അടുപ്പ 

നടുത്തു മേശമേല് മവളള് കൊണ്ടുള്ള രണ്ടു മെഴുകുതിരിക്കാലു, 

കറം ഇരിക്കുന്നു, ബിഷപ്പ്റിന്െറ വിധവയായ സഹോദരി “പെര് 
സോമി"'യും അവിടുത്തെ വേലക്കാരി മേരിയും ഉണ്ടവ്ടെ, മേരി 

സൂപ്പിളക്കികെ ണ്ടിരിക്കുന്ന. പെ" സോമി റേ ജാലികറാ ചെയ്യൂ 
ലം കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.) 

പെ൪സോമി:__ സൂപ്പു” ഇനിയും പാകമായില്ലേ? 

മേരി: __ ഇല്ലല്ലോ കൊച്ചുമ്മേ. 

പെ൪;__അതുു്” ശരിയാകാന് സമയമായല്ലോ. നി 

വേണ്ടവണ്ണം തീ കത്തിച്ചിരിക്കയില്ല. 

മേരി:__അയ്യോ, കൊച്ചമ്മ തന്നെയല്ലേ തീ കത്തി 

ചതു? 
പെര്; __ തക്കുത്തരം പറയാതെ. 

_മേരി:__മേലില് പറയുകയില്ല. 

ചെര്:__ ശരി, എന്നാല് ഇനിയും നിടന്ന കുററപ്പെടുത്തു. 

വാ൯ ഇടയാക്കരുതു . 

മേരി; __ ഇല്ല. 

പെര് ;_ (അര്ദ്ധസ്വഗതമായി ) ചേട്ടന് എവിടെ പോം 
യിരിക്കുന്നു വോ എന്തോ? (ക്ലാക്കില് നോക്കിയിട്ട്) 

മണി പതിനൊന്നു കഴിഞ്ഞല്ലോ, എന്നിട്ടം കാണു. 
ന്നില്ല. മേരി! 

മേരി; __കൊച്ചമ്മാ! 

പെര: __എന്നോടെടന്തെങ്കിലും പറയണമെന്നു ചേട്ടന്. 
പറഞ്ഞിരുന്നുവോ? 
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മരി; പ പറഞ്ഞ! രുന്നു. 

പ്പെര്: __ പറഞ്ഞിരുന്നു?! എന്നിട്ട്” നി എന്തുകൊണ്ടു് 
എന്നോടു പറഞ്ഞില്ല. എടീ മഠയി! 

മേരി;__ കൊച്ചമ്മ എന്നോട ചോടിച്ചില്ലല്ലോ. 
പെര്: __ എന്നു വിചാരിച്ച് പറയാന് പ്പാടില്ലേ? 
മേരി: __ ഇന്നു രാവിലേയല്ലേ കൊച്ചമ്മ എന്നോട പറ 

ഞ്ഞത , വെറുതേ സംസാരിക്കരുതെന്നു? അതു 
കൊണ്ട് ഞാന് വിചാരിച്ച. 

പര്: __നി വിചാരിച്ചു നീ എന്തു വിചാരിച്ച്! 
നിന്നെക്കൊണ്ടു ശല്യമായല്ലോ. (മേരി പരുങ്ങന്നു ) 

പെര്; __ ശര, ചേട്ടന് എപിടെ 
നിന്നോടു പറഞ്ഞത് 3 

മേരി; _ അമ്മ താമസിക്കുന്നിടത്തു്. 

പച്പചോകുന്നുവെന്നാണു, 

പെര്൪:__നിനെറ അമ്മ താ മസിക്കുന്നിട ത്തേ 

എന്തിന് ? 

മേരി: __അഭ്ദേഹം രാവിലെ അമ്മയുടെ സുഖക്കേട്ട 

എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു എന്നു” എന്നോടു ചോദിച്ച. 

ക്രടുതലാ ണെന്നു ഞാന് പറഞ്ഞു. 

പെര്; __ ക്രടുതലാണെന്നു നി പറഞ്ഞു, ഇല്ലേ? ചേട്ടനെ 

ഈ വയ്യാത്തകാലത്തു നാടത്തിക്കാന്. നല്ല നന്ദി) 

മേരി: _കൊച്ചമ്മേ, സൂപ്പ തിളച്ച. 

പെര്: __ എന്നാല് അതു” പകന്നൊഴുക്ക്. വെറതേ 

നിന്നു ചിലഷ്യ്യാതെ. 

(മേരി അപ്രകാരം ചെയ്യാന് തുടങ്ങുന്നു 
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൭ പര്: __കെര, ഛെ, അങ്ങനെയല്ല. ഞാന് കാണിച്ചു, 

തരാം. നീ മപ്പുപാത്ര മെടുത്തു മേശപ്പുറത്തു 

വയ്യ __ആ വെള്ളപ്പാത്രമേ. 

_ മരി; __വെള്ളിപ്പു ത്രമോ? 

ചെ൪:__ഒ്ങ് . വെള്ളിപ്പാത്രം; എന്താ നിനക്കു ചെവിയു 
മില്ലെ? 

മരി: __ അയ്യാ, അതു വിററ കൊച്ചമ്മേ! 
1 

൭൮൨൪: __വിറവ! (്രരഭൂമത്തോടൊ) വിറ. നിനക്കു 
കുറുക്കുണ്ടോ. ആരുവിറവ? എന്തിനു വിറവ? 

മേരി:__കൊച്ചമ്മ വെളിയില് പോയിരുന്നപ്പ്ോഠം 
അതു ജഡ്ലിയദ്ദേഹത്തിനു പിലയ്മു,, കൊട്ടക്കുവാ൯ 
യജമാനന് എന്നോട്ട പറഞ്ഞു. അദ്ദേഫത്തിനു" 
അതു പണ്ടേ വലിയ കായ്യമായിരുന്നു. 

പെ൪:__പക്ഷേ, എന്നോടു ചോദിക്കാതെ ചെയ്യാന് 
നിന്നോട്ട ആരു പറഞ്ഞു? 

മേരി;__ അയ്യോ, യജമാനന് പറഞ്ഞതമല്യാ? 
- പെര: __ലേട്ടനെന്തിനാ അതിന്െറ പണം? 
മേരി; __ എനിക്കു തോന്നുന്നു ഏലിയായ്യു” കൊട്ടക്കാനാ 

യിരുന്നെന്ന്. 

പെര്: _ഏലിയായ്യ്യോ? ആ വയസ്സ) മൂധേവിക്കോ_ 
അവളുടെ മടികൊണ്ടല്ലേ അവഠം വേലയ്യ്െൊന്നും 
പോോകാത്തതു . അവഠംക്കെന്തിനാ പണം കൊട്ട 
ത്തത്തു് ? 
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മേരി; __വിട്ടവാടക കൊടുക്കാനായിരുന്നു. ഇന്നു കൊട്ട: 
ത്തില്ലെങ്കില് അവിടുന്നു; ഇറക്കിക്കളയുമെന്നു വീട്ട 
ടമസ്ഥ൯ പറഞ്ഞുപോലും. കൊച്ചജിനാണ് 
ഇവിടെ വന്നു പറഞ്ഞതു ; അപ്പോം യജമാ 
ന൯ __ 

പെര്: __ഓ ശല്യം, ശല്യം! ഇങ്ങനെയാണെങ്കില് ഇവി 
ടെകന്നും കാണുകയില്ല. വസ്തുക്കളെല്ലാം വിറവ് 
സമ്പാഭ്ദമെല്പാം തീര്ത്തു. ഇപ്പ്യോഠം വിട്ടസാമാ 
നങ്ങളില് കൈവച്ചിരക്കുകയാണു . കൊള്ളം. 
ഞാന് ഇടയ്മു,'ടയ്മു്് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലെട്ചില് ഇതി 
നകം പട്ടിണി ആയേനേ. (അല്പം കഴിഞ്ഞു”) തത. 

വെട്ളിപ്പാത്രം. (നിശ്വാസത്തോടെ) അതു പോ. 

യല്ലോ. എത്ര കൌതുകമുള്ള പാത്രമായി രുന്നു! 

അതു കളഞ്ഞല്ലോ. (ക്രയാ൯ തുടങ്ങുന്നു 

മേരി; __കൊച്ചുമ്മേ! ഞാന് നേരത്തേ അറിഞ്ഞ രുന്നെ. 
കില് __ 

പെര് ;_ അറിഞ്ഞരുന്നെങ്കില് __ എന്തു വിശേഷം. 
(മേരിയുടെ കയ്യില് നോക്കി) നീ പോയി കൈ. 

കുഴുക്. ഹ) എന്തു വൃത്തികേടായിരിക്കുന്നു! (മേരി 

പോകുന്നു ബിഷവ്പയ പ്രവേശിക്കുന്നു.) ം 

ബിഷപ്പ് :__ആ! ഇതിനകമൊക്കെ ആകപ്പാടെ നല്ല 

ൃടായിരിക്കുന്ന. തിരിയെ വന്ന ചൂഴു' കായുന്ന 

സുഖമോത്താല് തണുെപ്പത്തു വെളിയില് പോകു, 
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ന്നതു” ഒരു സുഖമാണ്. (പെര്സോമി ബിഷപ്പി 
നെറ കോട്ട ഉനരുൂന്നതിനായി ഓടഒ്യത്തുന്നു. 

മേര। വന്നു താഴ മയായി വണങ്ങിനില്ക്കുന്നു) 
പെര്സോധി॥ നീ കരയുകയായിരുന്നുവോ? എന്താ 
കായ്ക്കും? മേരി നിന്നെ ശല്പ്പെടുത്തിയോ?. 

ചെര്:__ ഇല്ല. മേരിയൊന്നും ചെയ്തില്ല. 

ബബിഷഃ. പിന്നെയെന്ത്? വേഗം പറയൂ? (മേരിയോട്ട് ) 
മേരി, നിന്െറ അമ്മയ്യമൂ' വളരെ സുഖമണഞ്ടു്. 

ഡാക്ലര് വന്നിരുന്നു. നി വേഗം വിട്ടിലേയ്യു,” 

ചെല്ല്. 

(മേരി പോകാനായി വാതില് തുറക്കുന്നു; തണുത്ത 
കാററടിച്ച് അകത്തേക്കു കയറുന്നു.) 

ന്. യ) മി  ആഖിഷ:_ എന്െറ പുതപ്പു വേണമെങ്കില് നീ എടുത്തോ. 
ഇന്ന വല്യ തണ്ലപ്പാണു . 

മേരി; _(അല്ലം ലജ്ജയോടെ) അയ്യോ, വേണ്ട, . 

പെര്: __ ഇതെന്തു അസംബന്ധമാണു ചേട്ടാ? അവഠംക്കു 
ചെറുപ്പമല്ലേ, അവഠാക്കു പനിയൊന്നും പാടി 
്ഒകയില്ലം 

ബിഷ:__.നീ ഇന്നു വെളിയില് പോയോ? ഇപ്പ, നിനക്കു 
; അറാഞ്ഞുക്രടാ ഇന്നു" എന്തു തണപ്പാണെന്നു. 

മേരി, നിന്നെ ഞ:ന്൯ പൃതപ്പിക്കാം (പുതപ്പിക്കുന്ന) 
ഓട പ്പോ! (മേര, പോകുന്നു.) 
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പച്പെ൪:- ചേട്ടാ, ഇങ്ങനെയാണെങ്കില് ഞാന് തോറ. 

സൂപ്പു കഴിക്കില്ലേ? 

ബിഷ: ഇതാ കഴിക്കാമല്ലോ. 
മ പെ൪:-_മേരിയുടെ അമ്മയ” അത്ര വലയ സുഖക്കേട; 

ഒന്നും കാണുകയില്ലെന്ന് എനിക്കു അറിയാം. 

പ് ആ ലല. 

നി ട് 

ി 

പിന്നെന്തിനാ ഇത്രനേരം അവടെ താമസച്ചതു് 

ബിഷപ്പുതിരുമേനി. പിട്ടില്വന്നന്വേഷി ക്കാനായി 

ഇക്ര്ുട്ടര് ചിലപ്പ്പോഠം സുഖക്കേടഭിനയിക്കുകയാ, 

ണെന്നു വരും. 4 ! 

ബിഷ: _ ഏന്നാലും ഞാന് ചെന്നു കാണുന്നതു” അവക്ു 

ഇഷ്ടമാണല്ലോ. 

പെര്൪:._ പക്ഷേ, സ്വന്തം കായ്യ്യം നോക്കാതെ എന്തിനാ 

വല്പവ നെറയും കായ്യം നോക്കുന്നതു ? ധമ്മം ഗൃഥേ 

ത്തില് നിന്ന് ആരംഭിക്കണമെ ന്നല്ലേ വേദവാക്യദ് 

ബിഷ:__അതേ, അതല്ലേ നി എനിക്ക് ഇത്ര നല്ല സൂപ്പ 

ണ്ടാക്കിത്തരുന്നതു. ൩ എന്നോടു ഏത്ര സ്നേഹ. 

ത്തോടേ പെരുമാവുന്നു. 

പെ൪.---അതെയതേ ഞാനില്ലായരുന്നുവെങ്കില് ഉളള. 

തെല്ലാം വല്ലവര്ക്കും വാരക്കൊടുത്തിട്ട് തെണ്ട് 

ത്തുടങ്ങിയേനേ! 

ബിഷ:_നിനക്ക് അറിഞ്ഞുക്രടാ, ലോകത്തിലെന്തു ദുരിത, 

ങ്ങളു.ന്നെന്ന്. എത്ര തുച്ഛമായ സഹായം മാത്ര. 

മാണു നമുക്കു ചെയുവാന് കഴിയുക? (നിശ്വസി 

ച്ചിട്ട് ) ഹാ വളരെ തുണ: 
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പെര്: _.ദുരിതങ്ങഥം വളരെയുണ്ട്. 'ചക്ഷേ, അങ്ങ്” 

ഏററവും സ്ന്റേഹിക്കുന്നവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളെ 
പ്പഠറ) മാത്രം അങ്ങേയയു,, ചിന്തയില്ല എന്റെറ 
ഒ8ഖത്തെപ്പററി. 

ബിഷ:--നിന്െറ €8ഖത്തെപ്പററി_; 0൫൭ നേറപ്പ്) ഞാന് ഴ് നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ചോ? ഓ..നീ കരയുകയായി 
രന്നവല്ലോ. അതു ഞാനങ്ങു മറന്നുപോയി. 
അതെന്െറ കുറാംകൊണ്ടാണോ? അയ്യോ എനിക്കു 
വളരെ സക്.ടമുണ്ടു”. 

പെര് :-- സങ്കടപ്പെട്ടാല് മതിയല്ലോ. (അല്ലും കഴിഞ്ഞു്) 
ഏതായാലും സൃപ്പുകഴിക്കണം; തണുക്കുന്നതിനു 
മുന്പ്. 

ബിഷ; ഇതാ കഴിച്ചേക്കാം (ഇരിക്കുന്നു ) പക്ഷേ, എന്നോടു പറയു. 
പെര:__ഞാന് ഇപിടെ ഇല്ലാത് രുന്നപ്പ്യോഠം ആ വെളളി 

പ്പാതൃം എടുത്തു വില്ക്കാന് കൊടുത്തയച്പില്പേ? 
ബിഷ:_ഓ॥ വാസ്തവം. അതു കഷ്ടമായിപ്പോയി, നിനക്ക്” അതു വച്ചിയ കായ്യമായിതുന്നു . 
ത്ച൪: __ അതെ. എത്ര വര്ഷമായിട്ട് അതു്” നുമ്മുട്ടെ. കുട്ടംബത്തിന്െറ സ്വത്തായിരുന്നു. 
ബിഷ:__ കഷ്ടമായിപ്പോയി. നല്പധ പം 

വ ക്ഷേ 2 പ്പ വച്ചേക്കാന് 
പ്വോരായ കയില്ലല്ലോ. 

തരമായി രുന്നു 
മണ്പാത്രമായാച്ം. 
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“ചെര്:_മതി. ന്നിലത്തായാലും പോരായ്കയില്ല. 

ഇന! മെഴുകുതിരിക്കാലുകളെടുത്തു പരക്കും, 

ചാട്ടത്തായാ്ട്. 

ബിഷാ--((അല്ലും വല്ലായ യോടെ) ഇല്ല. അതൊ! 

ക്കലും വില്ക്കുകയില്ല. 3 

പെര്: എന്തുകൊണ്ട് ? അതു വിററാല് മറെറാരാളി 

ന്െറ വിട്ടുവാടക കൊടുക്കാമല്ലോ. 

ബിഷ:-ഇല്പ, ഞാ൯ അതു പിറവകളയുകയില്ല. മരണ 

ശയ്യയില് കിടക്കുമ്പോഠം അമ്മ തന്നതല്ലേ, ഒരു 

സ്പൂരണുയ്ക്തായിട്ട്. അതുകൊണ്ടു ഞാ൯ അതു 

സൂക്ഷക്കും (അല്ലംകഴിത്തു ) പക്ഷേ, വെരുതെ 

വച്ചരിക്കുന്നതു” വാസ്തരവത്ത/ത പാപമാണ്. 

പെര്:_-ചേട്ടന് എന്നെ വെരതേ ദ്വേഷ്യം പിടിപ്പിക്കും. 

ഞാള് പോകുന്നു. എനക്ക്' ഉറക്കം വരുന്നു. 

(ബ്വഷപ്പു പെര്സോമിയെ കൈയ്യത്തി അനുഗ്ര 

ക്കുന്നു. പപെര്സോമി പോകാനായി തിരിഞ്ഞു 

കൊണ്ട് ) ക്രടുതല് സമയം ഉറക്കമികൂച്ചിരുന്നു 

കുന്റകളുയരുതേ. | 

ബിഷ:__ഇല്പ. 

പെർ; (പോകുന്നു 

ബിഷ: __(മേശ യ്ക്രരികില്വന്ന് ഒരു പുസ്തകം തുറന്നട്ടു് 

മെഴുകുതിഴിക്കാലു കളില് നോക്കുന്നു) ആരുടെയെ 

തിലും വീട്ടുവാടകയ്തുച ഉ.ണ്ടെന്നല്ലേ അവം പ 

ഞ്ഞത്. അവാംക്കങ്ങനെതോഞ്പയല്ലോ. അതു; 

[ 



കൊള്ള. 02. (പുസ്തകങ്ങളില് ചിലതു” അടക്ക] 
യ്യുന്നു. സ്വസ്ഥിതയില്ലാതെ നടക്കുന്നു. തണു 
കൊണ്ടു കുറേ വിറയ്മുചന്നുണ്ടു് . മണി ൧൨ അട 
ക്കുന്ന, വായിക്കാന് ത്രമിക്കുന്നു. ജയല്പ്പുള്ളി 
സാവധാനും പ്രവേശിക്കുന്നു. ക്രൂരഭാവം, നിണ്ടു 

ലം കോട്ട് വളന്ന താട, കയ്യില് നിളംക്രടിയ ഒരു 
ലം കത്ത. ബിഷപ്പ'നെ പുറകില്ക്രടി പിടിക്രടന്നു). 
പു:..-ബേഹാളം ക്രട്ടിയാല്, ഉടന് മരണം. 
]ഷ:_.സ്റ്റേഹിതാ, ഞാന് വായിക്കുകയല്ലേ. ഞാ൯ 

ഏന്തിനാ ബംളം കൂട്ടുന്നതു. ഞാനെന്തു സഹാ 
_ യമാണ് നങ്ങഠംക്കു ചെയ്യേണ്ടതെന്നു പറയൂ. 
പപ: - (പരുഷമായി) എനിക്ക്” ആഹാരം വേണം. 

ചട്ട. 
മൂന്നു ദിവസമായി ഞാന് ആഹാരം കഴി 

വേഗം വല്പതും തരണം. ങ്. വേഗം. 
അതിനെന്താ, തരാമല്ലോ. ഓ, അലമാരിയുടെ 

താക്കോരു എന്െറ സഹോദരിയുടെ കയ്ക്ിലാണ്൯്. 
അതു വാഞ്ങിക്കട്ടെ. (ഏഴുന്നേല്ക്കുന്നു.. 

പു; .... ഇരി വിടെ. (ബിഷപ്പ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് 
ഇരിക്കുന്നു ആ മായിരി സുൃത്രമൊന്നും വേണ്ട, എന്നിക്ക്” കുറച്ച് അധികം തഴുക്കമുണ്ട്്'. 
ച സഫോദരിയോടു താക്കോല് പ 

യാണ് അല്ലേ? നല്ല കഥ! 

നിങ്ങറം 
ങ്ങാ൯ പ്പോക 

ലു എനിട്ട് എല്പാവ രേയും വിച ച്ചുണര്ത്താന്. ആഹാ! ഭേഷ് 
ഇവിടെ? ആഹാ 

9941, 

൮൭൦. 
ഒ എവടെ ഖെച്ചിരിക്കുന്നെന്മ 
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പറയൂ. എനിക്കു; താക്കോലും ഒന്നും 80 
എന്െറ വയറ കത്തുന്നു. ദെ. രേ ഗംകാണച 

ബിഷ:__ (സ്വഗതം) അവം അലമാര” പ് യ 
കില് കാത്ത്ൃമായ രുന്നു. പ്രകാശം) വരൂ... 
ഹതാ. ഒന്നും ഭയപ്പെടാനില്ല. ഇവിടെ ഞ 
എനെറ സഹോദരിയും മാത്രമേയുള്ള. 

ജ, പ:--അതു” ഞാനെങ്ങിനെ വ'ശ്വസിക്കും? 

ബിഷാ:--അതു” ഞാന പ്പ്യോഠം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്. 

ജ, പു: (ബിഷപ്പിനെ ദിരഫഘമായി നോക്കിയിട്ട് 

ശരി, ഒരിക്കല് നോക്കിക്കളയാം, എന്നെ 
പ്പിച്ചാല് ഞാന് 'ഈ കുത്ത] നിങ്ങളുടെ റ്റ 
ത്തൃക്രട! അങ്ങു കയറവം. എനിക്കതുകെ 

ഒരു നഷ്ടവും വരുകയില്ല. 

ബിഷ_-നിങ്ങളുടെ ആത്മാവു” നഷ്ടപ്പെടടം. ഐ 

ഹൃദയത്തിനേക്കാഠം വളരെ വിലയുള്ള ഒരു 

നമാണ് അതു”. (വാതിലിനടുത്തുചെന്നു 
സോമി? എന്നു വിളിക്കുന്നു; ജയില്പ്പുളള ക 

പുറകില് കത്തിയുമായി നില്ക്കുന്നു) 

ചെ൪ (അകത്തു നിന്നഷൊണ്ടു) എന്താ ചേട്ടാ! 

ബിഷ:__ഇതാ ഒരു വഴിപോക്കന് വന്നിരിക്കുന്നു. 

അലമാര! ഒന്നു ഏആറന്നേ, അയാറ്റാക്കു കു 

ഹാരം കൊടുക്കട്ടെ. 
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പെര്: (അകത്തു നിന്നുകൊണ്ട് ) ഈ അര്ഭ്ധാരാത്രിയ്യച$ 

കൊള്ളം, ഇവിടെ ആര്ക്കും ഉറക്കവും ഒന്നും 

വേണ്ടേ? വഴിയേ പോകുന്നവരെയെല്ലാം വിളിച്ചു 
കയററി ആഹാരം കൊടുക്കാനിരുന്നാല് ... ... 

ബിഷ:-പക്ഷെ, അയാഠംക്കു വളരെ വിശപ്പുണ്ട്. 

പെര്:--ഫ്ുന്നാല് ഇതാ വന്നുകഴിഞ്ഞു. (പ്രവേശിച്ച് 
ജയില്പ്പുംചിയുടെ കാഡ്ിലെ കത്തികണ്ടു് ഭയ 

പെട്ടു ) അയ്യോ ചേട്ടാ? 

 ബിഷ;__ഓ! കത്തിയോ ? നമ്മുടെ കത്തി വിറവകള്. 
ഞ്ഞെന്നു അയാം വി ചാരി ചിരിക്കും. (പതുക്കെ 

ചിരിക്കുന്നു) . 

റ എ ഷ്യ ടടിടപ്പി പെര ._.ചേട്ടാ: എനക്കു ഭയമാകുനു. (ബഖഷാ;:നേ: 
ര് ൪.4 

മാത്രമായ!) കണ്ടോ അയാള്ടെ നോട്ടം? 

ജ: പു:__വേഗം എനിയ്ക്കാഹാരം തരുന്നില്ലെങ്കില് 
ഞന് രണ്ടിനേയും കാച്ചിക്കളയും. 

ബിഷ: _പെര്സോമ! തഥാക്കേോലിങ്ങു തന്നേയ (൭. 
(താക്കേ?ല് കൊടുക്കുന്നു) ന ഇനി ഉറങ്ങാന് 
പെയ്യലോള്ള. 

ി (പെര്സോമ്! പോകാ൯ തുടങ്ങുന്നു.) 

ജ: പു; (അവളുടട മുമ്പില് ചെന്നു തടുത്തിട്ട് 
നില്ക്ക് | ഞാന് പോകുന്നതിനു മുമ്പു” രണ്ടുപേരും 
ഇവിടെ നിന്നു മാറരുത് . (പെര്സോമി സഫോം 
ഭരനെ നോക്കുന്നു.) 
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ബ।ഷ: _പെര്സോമി! അയാളുടെ അത്താഴത്തിന് ഒരു 

ക്രൂട്ടായിട്ടു നിനക്കു് നില്ക്കാന് പാടല്ലേ 

(പെര്സോമി വല്പായ്കയോടെ ഇരിക്കുന്നു. രണ്ടു 

പേരും മാറിമാറി 6 നാക്കുന്നു. 

ബിഷ:_ഇതാ, കുറച്ച റൊട്ടിയും വിഞ്ഞും, ഇതു കഴി 
ക്കണം. (മേശപ്പുറത്തു വയ്മുചന്നു. മേശ തുറന്നു 

കത്തിയും മുള്ള എടുക്കുന്നു.) 

ജു. വു: __എരെറ കത്തിക്ക് നല്ല മൂര്ച്ചയുണ്ടു . (അതി 

൭൯൨ വായ് ത്തലക്ക് കരടി പിരലോടിച്ച നോക്കുന്നു.) 

പിന്നെ മുദളിന്െറ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങഠം 

ജയിലില് യാതൊന്നും ഉ.പദയാഗിക്കാറില്ല. 

പ്പെ; __ ജയിലോ? 

ളു; പു;__/റൊട്ട! യില്നിന്നു” ഒരു വലിയ കഷണം. മുറി 

പ്പു മുന്നു. വാതില്ക്കലേക്ക്” നോക്ക!യിട്ട് 

വല്പപദം വലിഞ്ഞുകയ റി വരത്തക്കവണ്ണം 

തല്ലാം എന്തിനിങ്ങ ഉന തുറ നിട്ടിരിക്കുന്നു 1 

ബി.ഖ: _സഫായം ആവശ്യയമു മ വ൪ നിര്ല്ലാധം വന്നു 

കയറിക്കൊള്ളട്ടെ എന്നു വ।ചാരച്ചതന്നെ ! 

ളു; പു:__(എഴുനേറവപ്പേരയി വാതല്യഠ ജൂന്നലും അഭ 

യൂപി) എന്നാല്, ഞാ൯ ഇതാ ഇവയെല്ലാ 

അടപ്ചിരിക്കുന്നു . 
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| ബിഷാ-_.മപ്പതുവ ത്തി നടയില് ആദ്യ മായിട്ട് --(നിശ്വ 

പ 

(അത്യാ ത്തി യേഠഒട ആഹാരം കഴിക്കുന്നു. 

നി ഒരു എല്ലിന്െറ കഷണം ചിന്തി 

കം നിലത്തേക്കെറിയുന്നു. .) 

പെ ൪: (നിലം വൃത്തികേടായതോത്തതു ഒന്നു ഞെട്ടുന്നു.) 

 ബിഷ:__ (എല്ലിന് കഷണം തറയില്നിന്നെടുത്തു 

ഒരു ഒറ്റിഞ്ഞ പാത്രത്തിലിടുന്നു. 

ജു, പു; _നിങ്ങാംക്ക് കള്ളന്മാരെ ഭയമില്ലേ ? 

_ ബിഷ:__എനിക്ക് അവരോടു” അനുകമ്ചയാണ് . 

ജു, പു:__അനും,മ്വയോ? ഫഹ ഫ് (വിക്ത്തു കടിക്കുന്നു.) 

കൊള്ളം, അനുകമ്പ! ഹ ഹ ഫ! (പെട്ടെന്നു) 
നിങ്ങം എത്ത ചെകിത്താനാണ് . 

ബിഷ:_.ഞാന് ഒരു ബിഷപ്പ്ാണു . 

ജൂ. പു:__ ബിഷപ്പ്) ഹം ഹ, ഫ! നശിച്ച. 
ന്ു 

ഴു ബിഷ: -_ (സഫഹോദരിയോട്ട് ) പെര്സോമ്!! നീനക്കിന! 

ളി 

പ്വോ കാം. ഇദ്ദേഹം ക്ഷമിക്കും ലം 

പെര്: __അങ്ങേ ഈ__ 

ബിഷ... സാരമില്ല. ഞങ്ങാംക്ക് ക്രടുതത സ്വതന്ത്ര 
മഠയി സംസരരിക്കാമല്ലോ. 
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ജു. പു പു:__(വിശപ്പിന്െറ കാഠിന്യം കൊണ്ട് പീഞ്ഞു 
കേന തലയ്യം പിടിച്ചു മത്തന്യിട്ടു് 
എന്താന്നു ? ചോകാനോ__ങ്! ചോകും. അല്ലെ 
തില് പ്പോകണം. ഗുഡ്നൈറ്റ്. . എനിക്കു 
ബിഷപ്പ്പിനോടട സംസാരിക്കണം, ബിഷച്പച! 
ഫ ഹ ൨! (കടിക്കുന്ന ക്രട്ടത്തില് പുമയ്യു്ഛകയും 
പിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.) ബിഷപ്പ്! ഫഫ ഹ! 
ഞാന് ആരെന്നു നിങ്ങറഠംക്ക്” അറിയ:മോ ? 

ബിഷ: _ ദുരിതമനുഭവിച്ച ഒരാളാണെന്ന ഞാന് ഉഹ 
ക്കുന്നതു, 

ഭു. പു:__ അനുഭവില്ലഃ (്പരിഭമിച്ചിട്ട് ) അനുഭവ്ചെ 

ന്നോ അതേ ഉരശ്വരാ ' വകൂരെ അനുഭവിച്ചു. 
(കടിക്കുന്നു. പ്രക്ഷേ, അതു” വളരെ പണ്ടാണ്ട്. 
അതു ഞാന് ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നപ്പോളാഞ്ത്. 
ഇഃപ്പാഠം ഞാ൯ മനുഷ്യനല്ല. ഞാമനാരു നമ്പ 

റാണു് . വെറും ഒരു നമ്പര്. ൧൫൭൫. 

പ്ത്തുവര്ഷമായിട്ടു' താമസം നരകത്തിലും. 

ബിഷ: നരകത്തിലെ വിശേഷങ്ങളെ പ്പുററി എന്നോടു 

പറയുമോ ? എനി ഒ കേട്ടാര് കൊള്ള ൦. 

ജു. വു; എന്തിന് ? (സംശയര്ത്തേടടെ) എന്നട്ട 

പോലിസിഗെ അറിയിക്കാന് ? 

ബിഷ:___ഇല്പ. പോലിസുകാരെ ഞാന് അറിയിക്കുക 

യില്ല. 
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(കുറച്ചുനേരം ,നോക്കിയട്ട ) ശര।,; ഞാ൯ 

നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്നു. (തല ചൊറിത്തു 
കൊണ്ടു) പക്ഷേ, എന്തിനോ എന്താ ? 

യ ത്ത ി :__(ജയില്പ്പള്ള യുടെ കൈത്തലത്തില് തലോട। 
ക് ക്കൊണ്ടു ) ആട്ദയമായി, നരകത്തില് പോകുന്നതിനു 

മുന്പുള്ള കഥ പറയന്നം. 

അതു് വളരെക്കാലമായി. എനിക്കു് നല്ല ഓമ്മ 
_ തന്നെയല്ല. ഏനിക്ക്” ഒരു ചെറിയ കടിലുണ്ടാ 
് യിരുന്നു. ചുറവം കുറേ മുന്തിരിച്ചെടികഠം വളന്ന് 

കിടന്നരുന്നു. (സ്വപ് നത്തിലെന്നപോലെ) 
വൈകുന്നേരത്തെ വെയിൽ തട്ടി തിളങ്ങുമ്മോഥം 
അവ എത്ര മനോഫരമായിരുന്നു!- പിന്നെ ഒരു 

്ി സ്ര! ഉണ്ടായിരു ന-- അവംം, (്പളരെ വിഷമിച്ച് 
ആലോചിച്ച് ) അവറം എന്െറ ഭാര്യയായി രുന്നി 
രിക്കണം. അതേ. (പെട്ടെന്നു ) അതേ. എല്ലാം 
ക്കുന്നു. അവംംക്ക് സുഖക്കേടായിരുന്നു. 

_ ഞങ്ങറം പട്ടിണിയായിരുസ. ജി(നററ് മരണ 
_ ത്തിന്െറ വക്കിലെത്തിയിരുന്നു അന്ധ. ഞാ൯ 

എന്തുചെയ്യും $ ഞാ൯ മോഷ്ടിച്ച. പോലീസ് 
എന്നെ പിടികൂടി. എന്െറ കഡ്ഡപ്യാടിനെ 
പററി] ഞാൻ പറത്തു നാക്കി. ആവര് എന്നെ 
നോക്കി ചിരിച്ച. എന്നെ പത വര്ഷത്തേക്ക് 
ശിക്ഷിച്ച. അങ്ങനെ പത്തു വര്ഷം ഞാന് നരക 
ത്തില് താമസിച്ചു. എന്നെ ശിക്ഷിച്ച രാത്രി 
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തന്നെ ജിനറവം മരിച്ചെന്ന് ജയിലര് പഠ 
.റിഞ്ഞു. അവനെയെല്ലാം എനെറ കയ്യില്. 
യാല്. (ദേഷ്യംകൊണ്ട് ചിന്നു 

എത 

ബിഷ :__ജയിലിലെ ജീവിതം എങ്ങനെയിരുന്നു? 

ജ. പു:__അതിനെപ്പ്റ്! ഞാന് പറയണോ ? ഏന്ത് 

അല്ലെങ്കില് പരയാം. ഞാന് ഒരക്കല് 

മനുഷ്യനായ രുന്നു. ഇപ്പ്യോഠം ഒരു മൃഗമാ 

സ്വയം ആയതല്ല, “അവർ ആക്കിയതാ 

മൃഗത്തെപ്പോലെ എന്നെ പൂട്ടയിട്ടിരുന്നു. പട്ട 
പ്രോലെ എന്നെ തല്ലി. ചിത്ത സാധന 

എന്നെക്കൊണ്ടു തീററിച്ചു. ഞാന് പ൪ 

പറഞ്ഞു. അവര് വീണ്ടും തല്ലി. അത്മ 

പത്തു വര്ഷം. എന്െറ പ്പേര് അവരെ: 

കളഞ്ഞു. എന്െറ . ആത്മാവു് അവരെ: 

കളഞ്ഞു. എന്നിട്ട അവരെന്നെ ഒരു പിശാചാ 
ഒരു ദിവസം അല്ലം അശ്രദ്ധ കാണിച്ചു. 

രുടെ മൃഗത്തെ പുൂട്ടിയിടാ൯ മറന്നുപേ; 
അവന് ചാടിക്കളുഞ്ഞു. അവന് സ്വതേ: 

എന്തിനു ? പട്ടിണ്ടി കിഭക്കാന്. 

ബിഷ: __ പട്ടിണി] കിടക്കാനോ? 

ജ. പു:__ അതേ, പട്ടിണി കിടന്നു ച്പൊര!യാ൯. ൩ 

ത്തില് അവര് ആഹാരം തരും, അവി: 

മവളിക്കു ചാടിയാല് പിന്നെ തആഹാരമ 
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എനക്ക് ഒരു പാസ്സോര്ട്ടില്ല. ഒരു ചേരില്ല, 
പിന്നെ എങ്ങിനെ ആഹാരം കിട്ടും ? അതുകൊണ്ടു 
ഞാന് വിണ്ടം മോഷ്ടിച്ച. അങ്ങനെ എന്നെ. 
അവര് ഈ നിലയിലാക്കി. ഒരു കള്ള നാക്ക।. 

ഒരു പശാചചാക്കി (പാാത്രത്തിലിരുന്നതു് മുഴുവന്: 

കടിച്ചിട്ട്) അവരെല്ലാം നശിക്കട്ടെ. (ശക്തി 

യോടെ പാത്രം വലിച്ചെറിയുന്നു; അതു പൊട്ട! 
ചിതവന്നു.) 

ബിഷ:__( ശാന്തനായി) കുഞ്ഞേ; നി വളരെ അനുഭ 
വിച്ച. എങ്കിലും ആശയ്യുചച വകയുണ്ട്. 

ജ ൨.._.തആശ! ത്ശ! ഹ ഫഹ ഹ! (വികൃതമായിച്ചിര് 

ക്കുന്നു 
ബാനി വളരെയധികം നടന്നു വല്ലാതെ ക്ഷിണിച്ചി 

രിക്കുന്നു. ആ കട്ടിലില് കിടന്ന് അല,ം ഉറങ്ങ്. 
പുതയ്മ്കാ൯ വല്ലതും ഇപ്പ്യോഠം കൊണ്ടുവന്നു തരാം. 

ജ. പു;__വല്പവരും വന്നാല്? 

ബിഷ; _ ആരും വരികയില്ല... അഥവാ വന്നാല് നിങ്ങഠം 
എന്റെറ സ്റ്റേഹിതന്നെന്നു ഞാന് പറയും. ) 

ജു. “പു: _ (പ്രരിഭൂമത്തോടെ) എസ്റ്റ്? നിങ്ങളുടെ സ്സ്റേഹി 
തനോ? 

ബിഷ:__ ബ/ഷപ്പിന്െറ സ്റ്റേഫിതനെ അവര് ഉപദ്രവ! 

ക്കയില്ല. 

ജു, പു; __ബിഷപ്പിന്െറ സ്റ്റഫ് തനോ? (ഒന്നും മനസ്സ്സ് 

ലാകാത്തമട്ടില് തല ചൊറിയുന്നു. 

ബിഷ:..ഞാന് പുതുപ്പുംകൊണ്ടു' ഇതാ വന്നേക്കാം. 
(പോകുന്നു 
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ജു. പു:__(ബിഷപ്പ പോകുന്ന വഴി നോക്കിയിട്ട്) ബ!ഷ 

പ്പിനെറ സ്റത്റേഹിത൯! (ത്രി കായാനായി ഒരു 

വശത്തേയ്യുച പോകുന്നു, മെഴുക്തിരിക്കാലുകഠം 
കാണുന്നു. നാലുവശവും നോക്കി അവ കയ്യില് 
എടുക്കുന്നു) വെള്ള! നല്ല വെള്ളി. നല്ല കനവും. 

(ബിഷല്പ തിരിയെ വരുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് പരി 

ഭൂമിക്കുന്നു. ഒരെണ്ണം കൈഷില്നിന്ം താഴെ 

വിണു. ബിഷവ്പു പ്രവേശിക്കുന്നു. അപിടെ നട 

ന്നതു കണ്ടിട്ടും കാണാത്തമട്ടില് കട്ടിലിനരികിലേക്കു 

പോകുന്നു) 

ബിഷ; __ (കുറച്ചുകഴിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞുനന്ന് ആ! (ഏഎറെറ 
മെഴുകുതിരിക്കാലുകഠം കണ്ടു രസിക്കുകയാണല്ലേ? 

എനിക്കും അവയെപ്പുററി വലിയ അഭിമാനമാണഞ്ഞ് . 
ഈ ചെറിയ കടിലിദെറ സ്ഥിതിക്ക് അല്പം കലി 

ഞ്ഞതാണു് അല്ലേ? ഇതാ കിടക്കു. തയാറായല്ലോ. 

ഇനിയും കുറച്ച് ഉറങ്ങരുതോ? ഥ് 

ജു; ൨).__ഇതമാ വന്നേക്കാം. (കുറച്ചുനേരം അനങ്ങാതെ 

നിന്നിട്ടു” വേഗത്തില് നടന്നു ബ്ഷപ്പിന്െറ അഉ 

ക്കലേക്കു ചെന്ന് ) ഏയ് , ഇങ്ങോട്ടുനോക്കണം. 

നിങ്ങഠം എന്തിനാണു് ഇത്ര ദയവായി എന്നോടു 

ചെരുമാരവന്നതു. നിങ്ങക്ക് എന്തുവേണം? 

ബിഷ__നിങ്ങഠം ഒന്നു നല്ലപോലെ .കിടന്നുറങ്ങണം. 

അത്രതന്നെ. 

ജൂ, പു;__നിങ്ങാംക് എന്നെ പാപത്തില്നിന്നു മോചി 

പ്പിക്കാമെന്നുണ്ട്; അല്ലേ? എന്നെ മാനസാന്മര 

പ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ട് ._എന്നുല്ലേ നിങ്ങം അതി 
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 നുപറയുക$? ഏന്നാല് അതു നടക്കുകയില്ല. 

എനിക്ക് നങ്ങളുടെ നശിച്ച മത്തമൊന്നും വേണ്ട. 

മതം! എനിക്ക് അതിനെ വെവപ്പ്യാണ്ട്. 

ഖ[ഷ:__ കുഞ്ഞേ, അതു കഷ്ടമാണ്. മതം നിന്നെ 

 പെരക്കു നില്ല, പിന്നെ നി എന്തിന് മതത്തെ 

 വെവക്കുന്നു? 

ജംവു--ഇല്ല, നിങ്ങം എന്റെറ മനസ്സ് മാററിയേ അടങ്ങു. 
ഹഫഫ! നല്ല ആശയം. ഹേ ബിഷപ്പേ! വെ 

വതേ ബുദ്ധാമുട്ടേ ന്ടദോ__ അതു സാധിക്കുകയില്ല. 

നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും ധമ്മവുമൊന്നും എനിക്കു 
വേണ്ട. നിങ്ങഠം എനിക്കു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതെ 
ല്ലാം പിശാചിനുപേണ്ടിയാണു്”. മനുസ്തിലായോ$ 

ലിഷ: __പക്ഷേ പിശാചിനുവേണ്ടി വളരെ ചെയ്യുന്ന 
 പനേ ദൈവത്തിനുവേണ്ടി കുറച്ചെങ്കിലും ചെയ്യു 

വാന് കഴ്ിയൂ. 

ജ,പു:__ നിങ്ങളുടെ മതമൊന്നും എനിക്കു കേറംക്കുണ്ടെ 
ന്നു പറഞ്ഞാല്... 

ബിഷ: - കുതേത്തേ! രാത്ര! വളരെ യായി. കിടക്കുകയില്ലേ$ 
നിന മം രി 

ജ .പു:. കടക്കാം. പക്ഷ, എന്നെ ഉപദേശിക്കുരുതു്. 
വ ടു (കട്ടിലിന്മേലിരുന്നിട്ട ആരും വരികയില്ലെന്നു 

തര്ച്ചയാണോ? 

വിഷ: _. വരുമെന്ന തോന്നുന്നില്പ. പോരെങ്കില് വാതില്, 
പൃട്ടിയിരിക്കുകയല്ലേ? 
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ജ.പു--ഉ൦! അപകടമുണ്ടേറ എന്തോ! (വാതിലിന്െറ 

ജു.” ൨).- 

അടുത്തു ചെസ് അതു വലിച്ച നോക്കുന്ന. ബല 

മുണ്ടെന്നു കണ്ടു് തിര ഞ്ഞു നടക്കുന്ന. ബിഷ 
അപ്പ്യോഴചം പുതപ്പു കയ്യില് തന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു 

നില്ക്കുന്നു. അതുകണ്ട വല്ലായ് മയോടെ, 
നിങ്ങം പോയി കിടന്നഠങ്ങണം. ഞാന് തന്നെ 

പുതപ്പുകൊള്ളു.൦. (ബിഷപ്പ വീണ്ടും മടിച്ചുനില് 

ക്കുന്നു) ചേകാനല്ലേ പറഞ്ഞതു്. (ബിഷപ്പു നിശ്ശു 

ബ്ബന്ദായി പോകുന്നു 

(ബിഷപ്പ് പോകുന്നതുവരെ ദിന്നിട്ട് നാലുവ 

ശവും നോക്കുന്നു. വണ്ടും ഭമഴുൃക്ുതിര)ക്കാലുകഠം. 

കാണന്നു? ങ്ങ്, ഒന്നുക്രടെ നോക്കട്ടെ. (അവ 

കയ്യിലെടുത്ത് അങ്ങോട്ടമിങ്ങോട്ടും അമ്മാനമാ 

ടന്നു) പത്തുതൂറിനു വകയുണ്ട് . തീര്ച്ച. വയ 

സ്സന്ന് ഇതിനെപ്പററ! വലിയ മതിപ്പാണുപോലും. 

അയാളുടെ അമ്മ കൊടുത്തതാണുത്രേ. അയം 

ടെ അമ്മ! ഹം! എന്നെ നരകത്തിലേക്ക് പറ. 

ഞ്ഞെയച്ചപ്പോഠം അവര് എട ൯റ അമ്മയെപ്പററി 

ഓര്മ്മിച്ചുവോ? (അല്ലം കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം 

എന്നോടു ദയവായിട്ടാണു പെരുമാറിയതു്. പക്ഷേ, 

അതൊരു ബിഷപ്പിന്െറ പുമതലയാണു്. ൭4% 

എെറ ഹൃദയം ദു൪്ബലമാകുന്നു. അതുപോരാ. 

൧ള്എരെറ കൂട്ടുഴയില്പ്പുള്ളികറം ഇതു കണ്ടാല് 

എന്തു വിചാരിക്കും; ൧൫ ൫-ഠം൦ നമ്പര വെ൨ം- 

ഒരു വളക്കു മോഷ്ഠിക്കുന്നതിട നപ്പററി ഇങ്ങടെ 
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സം ശയിച്ച നില്ലുന്നതു കണ്ടാല് ഛേ! കുറച്ചില് 

എങ്കിലും അയാഠം നല്ലവനാണ് . ഫേ! നല്പപന് 

ഹ ഫ ഹ! നല്പപന്! എന്നാല് ഞാ൯ ഇതങ്ങെ 

ടുത്തു കൊണ്ടുപോകും. ഞാന് ജവിടെ താമസി 

ച്ചാലും അബദ്ധറാണു്. നേരം വെളുക്കുമ്പോഠം 
.അയാഠം വന്നു് ഉ പദേശിച്ചതുടങ്ങും; ഞാന് 

ലോലഹ്ൃദയനാകും. അതു് ഉ പരരവമ്മാണ് . 

എന്നാരു ഇതാ__. (മെഴുകുതിരിക്കാലുകറം എടുത്തു 

കോടിനുള്ളിലാക്കി വെളിയിലിറങ്ങുന്നു. വാതില് 

അല്ലം ശബ്ദത്തോടെ പന്നടയുന്നു.) 
പെര്; - ആരാത്? ആരെന്നു. ഉറങ്ങാ൯ സമ്മതിക്കയ। 

ല്ലാ? (പ്രപേശിച്ചു) വാതില് അടയ്യുന്ന 
ശബ്ദം തിര്ച്ചയായും ഞാന് കേട്ട. (നാലുപാടും 
നോക്ക!) ഇപിടെ ആരെയും കാണുന്ന ല്ലല്ലോ. 
(മെഴുകുതിരിക്കാലുകഠം പോയതായി കണ്ട് ) മെഴു 
കുതിര വിക്കും! അയ്യ്കോ, ചേട്ടാ, അതുപ്പോയ!. 
ചേട്ടെറ വിളക്കു പോയി, ഓടിവരണേ. കള്ള 
ന്മാര്! ചേട്ടാ! 

ത്വ1ഷ; .... (പ്രവേശിക്കുന്നു എന്താ? എന്താകാള്യം? 
“പെര്; -- അവന് പോയി. ത്ത വഴിപോക്കന് കടന്നു 

കളഞ്ഞു. ചേട്ടനെറ മെഴുക തിരിപിളക്കും കൊണ്ടു 
പോയി. 

ബിഷ: -- എയ്, അതു പോയിരിക്കുകയ ല്ല. (അതിരു 
ന്നിടത്തേക്കു നോക്കി പ്പോയെന്നുകണ്ടു' ) അതു കട്ടു 
പ്പമായി പ്പോയി. അതു? അചിടെ വെച്ചേക്കാമായ। 



പി. 

രുന്നു. ഏനക്ക് അതു മാത്രമേ ഒരു സമ്മാദ്മ 

മായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളു.. (ക്ഷിണഭാവത്തില് ഇര! 

ക്കുന്നു) 

പെര്: പോയി- പോലിസിനെ അറിയിക്കണം.. 

അപന് അധികദൂരം പോയിരിക്കുകയില്ല. അവര്. 

അവന പിടിക്കും. അചൃ;' ചേട്ടനു തിരയെരട്ടും. 

ബിഷ :__പക്ഷേ, എന്െറ കുററമാണ്, ഞാ൯ അതിനു 

വഴ്ടിവെച്ചകൊടുത്തട്ടാണ്ട് . 

ചപെ൪:__അതെയതേ. അവന് ഒരു കൊലപ്പാതക്വയാണെ .. 

അവനെ കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി. വേഗം 

പോലീസില് അറിവുകൊടുക്കണം. ഇല്ലെങ്കില് 

ഞാന് പോയി പറയും. (എന്നു നടക്കുന്നു 

ബിഷവ്ലു തടുത്തു ന്റത്തുന്നു. 

ബിഷ: എന്നിട്ട് അയാള്ടെ വണ്ടും ജയില് ലടക്കാന്! 

(മന്ദമായി) വീണ്ടും നരകത്തിലേക്കയയ്മ്ക ൯! 

വേണ്ട. പനിക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ് ഈ ശക്ഷ. 

ഞാ൯ അവയെ അത്ര സ്റ്റേഹിച്ചില്ലേ? (അല്ലം 

കഴിഞ്ഞിട്ട്) എഡില്ും ദൈവമേ) കുറച്ചു കടന്നു 

പോയി. (കൈകഠംകൊണ്ടു മുഖംപൊത്തുന്നു. 

പെ൪:_- അല്ല, അങ്ങനെയല്ലും ചേട്ടന൯ പോയി പറ 

ഞ്ഞില്ലെങ്ക!ല് ഞാ൯ പോയി വറയു൦. ചേട്ടനെ 

നശിപ്പിക്കുന്നതു കണ്ടുകൊണ്ടു ഞാ൯ വെവതേയ) 

രക്കുകയോ? അങ്ങ് എന്െറ സഹോദരനാ 

ഗെന്ധം ബങ്ങ ഫ്രാന്സ്ലുള്ള വരില് വച്ചു്” 
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ഏററവൃയം നല്പയാളാണെന്നും എനക്കു അറിയാം; 

എങ്കലും അങ്ങു മഠയനാണ്. ഒരു കൊച്ചു 

കുട്ടിയെപ്പോലെയ:ണു്'. അങ്ങയുടെ. സഭ് ഗുണ 

ങ്ങറം ഇങ്ങനെ അധിക്ഷ(എഏമാകുവാന് ഞാ൯ 

ത നുവാദിക്കയില്ല, ഞാന് പോയി പോലിസില് 

അറിവു കൊടുക്കും): 

ബിഷ:__പെര്സോമി! ആ വെള്ളി സ്സ്ാമനം മുമ്പു 
അമ്മയുടേതായിരുന്നു. പിന്നെ എനേറതായി. 

ഇപ്പേഡം അയാളുടേതഠയി, അയാഠക്ക്' അതു 
കൊണ്ടു ക്രടുതല് ഉപയോഗമണ്ടു്. ഒരു വേള 
അമ്മയുണ്ടായി തന്നെങ്കിലും അതു” അയാഠക്കു 
കൊടുത്തേനേ, ം 

പെര്: __ എങ്കിലും-_ (വാതലിനു വെളിയിത് 'ആരോ ബല 
മായ മുടൂന്നു.) 

പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്: _. വെളിയില് നിന്നുഞങ്ങറം 
അകത്തുവരട്ടെയോ? 

ബിഷ: ..._വ വരൂ വരൂ. പോലീ; സുദ്ദോഗസ്ഥനും മുന്നു 
പോല'സുകാരും ബന്ധനസ്ഥനായ ജയില്പ) ഉ്കി 
യോടുക്രടി പ്പവപേശ്കന്നു തയ്ക്കുക 
ഉദ്യോഗ സ്ഥന്െറ ഒകൈവശമിരിക്കുന്നു.) 

പ്പെര:__ഖഓ, നിന്നെ പിടികിട്ടിയോ? എടാ, കള്ളാ! 

പോലീ; _ ഇവന് റോഡില്ക്രുടി പതുങ്ങിപ്പതുങ്ങി നട 
ക്കുന്നതുകണ്ട് , ഞങ്ങറാക്ക് സംശയം തോന്നി. 



ക 1 പ് ത ി പ് ന്. 

1] 4 റ് 

ഞങ്ങറം ” അവനെ അറസ്റവചെയ്തു. ക : അവന് 

രക്ഷപ്പെടാള് ശ്രമിച്ചു. അതിനിടയില് ഇര മഴു 
കതിരിക്കാലു കഠം താഴ്ലെ വിണു 

പര്: __( അതു പോല് സുദ്യോഗസ്ഥന്െറ ക്ട നിരും 
വാങ്ങി സ്റ്റേഹപൂവ്യം തുണികൊണ്ടു തുടയയന്നു.൬) 

 പ്പാലി! :__ഇതു ത്/രുമേനിയുടെ വകയാണെന്ന് 

ഞങ്ങറം 99” അറിയാമായിരുന്നു; അതാണു്” ഇവിടെ 

വന്നതു. 

(ബിഷപ്പും ജ നില്പ്പയൂള്ളിയും പരസ്സുരം നോക്കി 

നില്ലൂന്നു 

ബിഷ: _.പക്ഷേ, എനിക്കൊന്നും വ 
ഇ ദേഹം ഏനെറ ഉത്തമസ്സറേഹിതനാണ്ട്. 

പോലി:_.അപിടുത്തെ സ്നേഹിതന്! ദൈവമേ! 

൨൫ “മ ണി! പറയുന്നതു $ 

ബിഷ: __ അതേ__ഏെഠം സ്നേഹിതന്. എന്നോടൊ 

ന്നി ഇുന്നരാത്രി ആഹാരം കഴിക്കാന് അള്േേ 

ഹത്തന്ത് സന്മനസ്സു ബടായി. ഞാന് ഈ വെള്ളി 

സ്ത്രാധനം അഭദ്ദഹത്തിനു കൊടുക്കുകയും ൭ യ്ക്ക. 

പോല!:.... (വിശ്വാസം തോന്നാത്ത ഭാവത്തില്) അവി 

ടന്നത് ഇതു ഈയാഠംക്കു കൊട്ടത്തു? ഈ യാഠമക്കു ! 

ബ!ഷ:__ അതേ, അത।നെന്താ? 

പപോലി:__എനിക്കു മാപ്പുതരണം. 
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ബിഷ: __ഇനി അയാളെ വിടരുതോ? 

ചപോലി: __ പക്ഷേ, അയാഠം കയ്യിലുള്ള കടലാസു കാണി 
ക്കുന്നില്ല; ചേരു പറയുന്നില്ല. 

ബിഷ:_എന്െറ സ്റ്റേഫിതനാണെന്ന് അറിഞ്ഞാല് 

പ്വോരേ? 

പോല:__മതി, എന്നാലും 

ബിഷ: __ ഈയാഠം നിങ്ങളുടെ ബിഷപ്പിനെ സ്റ്റേഫിത 
നാണ്. അതു്” ധാരാളം മതി. (പോലിസുദ്യോഗ 
സ്ഥനും ബിഷപ്പും പരസ്സുരം നോക്കിനില്ക്കുന്നു.) 

പോലി:_ഞാന്__ഞാന് (പോലിസുകാരോട്ട്*) ങ്, 
അയാളെ പിട്ടേയ്കു്്. (അവര് അപ്രകാരം 
ചെയ്യുന്നു. പോലീസുദ്യോഗസ്ഥന് പട്ടാളമട്ടില് 
ബ;ഷപ്പിനെ സലാംവെച്ഛിട്ട് അനുനായികളോടു 
ക്രടി പോകുന്നു. കുറലവനേരം നിശബ്ദത. 

ജ. പു:__അവസാനത്തില്. ഒരു സചപ്പുദര്ശിയെ 
പ്പോലെ, എനിക്കു തന്നതാണെന്നു പറഞ്ഞു! 
എനിക്കുതന്ന! ഈശ്വരാ! 

൦. പെര; __(മെഴുകതിരിക്കാലുകരം നെഞ്ചത്തു ചേത്ത്തപിടി 
ചു കൊണ്ടു കൈചുരുട്ടി) എടാ കൊലപാതകി! 
ന) ഇവിടെ വന്നപ്പ്യോറം നിനക്ക് ആഹാരംതന്നു. 
ന്വയനക്കു കിടക്കാന് അനുവാദംതന്നു. എന്നിട്ടു 
നീ മോഷ്ടിച്ചു. എടാ ദ്രോഹി! 

9943/51 
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ബഷ:__പെര്സോമി!! നി വല്ലാതെ ക്ഷോഭിച്ചിരിക്കുന്നു. 
നിനെ റ മുറിയിലേക്കു പോക്ര. 

പചെ൪._ചേട്ടനെ ഇവപനെറ ക്രടെയാക്കിയിട്ടു _ ഇല്ല, 

ഞാന് പോകുകയില്ല. 

ബിഷ: __ (അല്പ്പം കുടുപ്പിച്ച) പെര്സോമി! നി 

പോകണം; ഞാ൯ പറയുന്നു പോകാന്. 

പെര്: __ഞാന് പോകാം. എന്നാല് ഞാന് ഇതുക്രട 

കൊണ്ടു പോകും. 

ബിഷ:__ (അല്പ്പംക്രടി കടുപ്പിച്ച് ) അതു മേശപ്പുറത്തു 
വെയ്യുക ! 

പെര്: __ (വളരെ വല്ലായ്യയോടെ അപ്രകാരം ചെയ്തിട്ട 

പോകുന്നു. | 

ജൂ, പു: __ (്രജ്ജിതനായ) ഞാന് ഉഇതുംകൊണ്ടു ഓടിയി 
ല്ലല്ലോ. വാസ്തവത്തില് എനിക്കു വളരെ 

സന്തോഷം തോന്നുന്നു. 

ബിഷ: _അതുപോകട്ടെ. ഇനിയും ഇവിടെ കിടന്നു 
റങ്ങുകയില്ലേ? ഇതാ കിടക്ക തയാറായിരക്കുക 

യാണ്. 

ജു. പ,__(മെുകുതിരിക്കാലില് നോക്കിയിട്ട് ) ഇല്ല, 

എനിക്കു ധൈയ്യമില്പ. മാതൂവുമല്ല, എനക്കു 

പോകണം. ഞാന് പാരീസില് പോകയാണ് , 
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അവിടത്തെ ബഹളത്തിനിടയില് എനിക്ക് 

അജ്ഞാതനായി കഴിയാം. എന്നെ അവിടെ ത്ആരും 

മനസ്സു'ലാക്കുകയില്ല. 

ബിഷ: __ഈ രാത്രിതന്നെ പോകണം, അല്ലേ? 

ജു. പു;__അതേ, ഈ ലോകത്തില് നന്മയുണ്ടൊന്നു ഞാ൯ 

ഇതുവരെ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. നരകത്തില് 

താമസിക്കുന്ന ഒരാളിന് അതു വിശ്വസിക്കാന് 

സാധിക്കുകയില്ല. പക്ഷേ, എങ്ങനെയോ അങ്ങ് 

നല്പധ ആളാണ്. എനിക്കറിയാം. ഞാന്, ഒരു 

കായ്യം ചോദിക്കട്ടെയോ? എനിക്കു മടിയുണ്ട് . 

എങ്കിലും__.അങ്ങ് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമോ? 

അതെന്നെ സഫായിച്ചേക്കും. (തല കുനിച്ച 
നില്ക്കുന്നു; ബിഷപ്പ് കൈയ്ുയത്ത) അനുഗ്രഹി 

ക്കുന്നു) 

ര. പ:__(സംസാരിക്കാന് ത്രമക്കുന്നുവെങ്കിലും വിങ്ങല് 

കൊണ്ടു സാധിക്കുന്നില്ല.) ഞാന് പോകട്ടെ, 
(പാതിലിനടുത്തേക്കു വേഗത്തില് പോകുന്നു) 

ബിഷ: _നില്ക്കണം. ഉഇതുക്രടി കൊണ്ടുപോകണം 

കുഞ്ഞേ! ഇതു നി! മറന്ുപച്ചോയോ? ഇതു നിനേറ 
താണു. (മെഴുകുതിരിക്കാലുകഠം രണ്ടും കൊടുക്കുന്നു) 

ജം പു; _എന്തര₹ ഞാനിതു സ്വികരിക്കണമെന്നോ? 

ബിഷ;_അതേ, എനിക്കിതുകൊണ്ടു് വലിയ ആവശ്യ 
മില്ല. നിനക്ഷതുപയോഗപ്പെട്ടേക്കും. 

04,41 



178 0 

ജ. പു:_. (അത്യാശ്ചര്യത്തോടെ അവയെ എടുക്കുന്നു.) 

ബിഷ: __ കുഞ്ഞേ! ഇതിന്െറ പുറകില്ക്രുടി ഒരു വഴു! 

യുണ്ട് . അതു് പാരിസിലേക്കുള്ള താണ്. അപിടെ. 

ക്ട വലിയ ആ ംസഞ്ചാരമില്പ. പോലീസു: 

കാക്കും ആ വഴി അത്ര ഇഷ്ടമല്ല. 

ജു. പു:__വളരെ, ഉപകാരം. (വിമ്മിക്കരയുന്നു) ആ; 

ഞാനൊരു മഠയനാണ്.. പക്ഷേ. എന്തോ ഒന്ന് 

എന്നിലേക്കു പുത്തനായി പകന്നതുപോലെ 

തോന്നുന്നു. ഞാനിപ്പം ഒരു മുഗമല്പ. ഒരു 

മനുഷ്യനാണു. (പുറകിലത്തെ വ൦തില് തുറന്ന് 

അവിടെത്തന്നെ നല്ക്കുന്നു 

ബിഷ:__(അവട ൯റ തോളില് കൈവച്ചകൊണ്ടു് ) ഈയ 

ശരിരം ഇശ്വരന്െറ ആവാസമന്ദിരമാണെന്നു് 

എപ്പോഴും ഓരമ്മവെയ്മ,ണം. 

ജു. പു:__ഓര്മ്മിക്കാം. (പോകുന്നു 

ബിഷ: __ (വാതില് അടച്ചു തിരിയെവന്നു മുട്ടകുത്തി 

പ്രാത്ഥിക്കുന്നു.) 

(പരിഭാഷ) 

[ ി] സ്സ് . ഗുപ്തന് നായ൪ 


